
CUMA 

20 

MAYIS 
1938 

iDARE YERi 
latanbul Nuruoam.&nİJ'• No. 84 

Telsrafı Yeniaabah aazetui 
latan bul 

Telefon ı - 20795 

Birinci :rıl - No. 15 

Dün bütün memleket gençliği coşgun bir bayram ptı 
,,. 

----
Dünkü spor şenliklerinde kız talebe ve pehlivanlar [ortada Çoban Mehmet] 

~~~~~~~--~~~~-

Türk - Fransız Ulu Önderin seyahati ır-Dahilize Vekiline-"' 

Yv=~ı~~!~~~ YA~m A tCiiü-;.kJ Ü n 1 Bin~7c;il;;cin. 
Hatay me ı · · M • • • ~ Dün Ankara stadyo-

s ugu matbuatta sık sık mev- munda verilen takrir sız do ti _ se esı münasebetile Fra11- e rsı ne gı ttı 
zuu bahsoluyor. Bu dostluğun bir P1 

ta~ıhçesıni çizmek fena olmıyaca _ ~ Ankara : 19 (A. A.) - Binlerce 
ca;ını düşündüm. nimza ile Dahiliye Vekili ve C. H. 

nas;~:~ ile Türkiye ~r~sındaki mü- Ankara istasyonunda Vekiller ve ~Partisi Genel Sekreteri Bay _şilkril 
nun . e~ epeyce eskıdır. Fakat bu. Kayaya stadyomda aşağıdaki tak -

sıyası bir dostluk ve ·ın k h k J b J k b• h Jk k •• t} • t • tt• . 'lmiştir· ~=• ıı:~mesi Fransa Kra:ı 
1 

~irin~; a a a J Jr a ll eSJ eşyı e J r• ~a~ın Ba; Şükril Kaya, Dahi-

Bi~nci ~;:~ne. tesadüf eder. Ankara 19 (A.A.)- Reisicum-lnel Sekreteri Şükrü Kaya, Harici- ftliye Vekili ve C. H. P. Genel Sek-
toru Charle J0~5 C~rmen İmpara - bur Atatürk bugi.in saat 17 de hu- ye Vekili Dr. Aras ile diğer Vekil- ~reteri 
onun elin s. ~~~t 1.~e harbedcl'ken 1 susi trenle Mersine gitmek üzere ı b' 1 n·· .. k E kA-.L- n cUlu Önder AtatürkUn Türk va
müddet e:i~sı~al uşmuş ve <-peye ! bir·, şehrimizden aynlmış ve istasyon- ~r, me ~ a~, .~yu r ~r- Utan ve istiklAlini kurtarmak üzere 
ridd . ml§tı. Sonra, Mad • da Başvekil Celal Uavar, Büyük- bıye ve Mallı Mud~faa erkanı ve ftSamsundan Anadoluya ayak bas
olar:k hır _m~:hede imzalamağa razı Erkfmıharbiye ltcisi Mareşal Çak- kalabalık bir halk kiitlesi tarafın- uıığı günün 19 uncu yıl dönüınünU 
ne m~k:u~J~unu İmparatora rebi. mak, Dahiliye Vekili ve Parti Ge- dan uğurlanmışlardır. PJkutlayan bizler, bu mutlu gilnil.ı:ı 
dönmüş id" Ch 1 bırakıp Fransay.-ı ~heyecanı içinde çırpınarak şu üç dl 
rnutt f ı . ar es - Quint·e karş1 D h . l . V k . I . . lleilmiıin yerin• getirilmesini yUk-
tora : ık arıyordu. Katolik lmpara - a l l y e e 1 İ n 1 n sek partimizin sayın Genel Sekre-
p 1 aJ1ı Almanyadakt prole~an terinden şimdi stadyomda bulunan rcns er v v· 1 
1 . e ıyana yo unu tutn-.uş ı• "' b• h•t b on binlerce halk namına saygıları-

o an fatıh Turklcr onun gö-züne pek ' genç ıge ır J a 1 ·-1 • d . tabii b" .. . ml4Ja rıca e erız.> 
düler. ırer mutte!ık olarak görün - 1- Ebedi Şefimiz Atatürk'e bu 

.. Fransız tarihlerinin yazdıklarına ru•• rk genCJ• • t b• e • olarak 
g_ore, Birinci François Türklcrl!.! it • Dl am ır r ınsan 
tıfakı düşünür düşünmez, gizli bir yetı• t• k • • • d 
murahhasa kend· .. ··-. .. l ş ırme ıçın ıcap e en b ı yuzugunu vereı t' : 

unu Pavie şehrinden Sulta:ı Si.ıley- d• k •f) • • • 
m~na Yollamıştır. Fransız müverrihi: Jre tJ erJ VermıştJr 
cSuJeyman ile veziri İbrahim bunun Ankara 19 - Dahiliye Vekilı ve __ _,__ 
~anası ne olduğunu anladılar. 1jycr. C. H. Partisi genel sekreteri Şükrü 

u mananın n ld - d h f 
1 . e o ugunu a a aı- Kaya tarafından gençliğe hitaben şe. a ızah etmiy d 1 . 

l orsa a yı maz ve sar- hır stadında aşağıdaki nutuk irat sı ma:z Turk Y. ı · b" t . · .uvvc ınc ır dehn!ı:.:~ _ olunmuştur: en ıbaret old - 1 _ 
k" uguııu. an amamagn im- «Sayın yurttaşlarım, 

daln ykoktur. Meselenin asıl dikkat e- 1 Bugu··n yurdun her bucag-ında 
ı ece nokt ' • 

lı .. "ası bundan sonra baş - Türk gençleri ve sporcuları ve mil
yar. Çunku dostl k h. ·1 

kadar alak u ıssı e zerre yonlarca Türk halkı, toplu ve birlik-
ruret sevk;sı ~mıY_a? ve sırf bir za. te ebedi ve cihanşümul bir tarihin 
hami v 

1 ~ endışıne kuvvetli bir dönüm günlerinden en büvüğilnü 
d e ;ar ımcı bulmak arzusun - kutl:ıyorlar. -

an neş et eden b ·· 
Fran z1 u munasebettcn O günün vaziyet ve umumi man-
lttiCa~ı ~~ utanı~orla~CI~. Ve bizimle zarasını en sağlam bir kaynaktan, A-
d". 1 ır haysıyetsızlık telfıkkı e- tatürk dilinden dinliyelim: 
ı) or ardı ı Fransı t 'hl . . 

Fr . , · z arı erı Bırinci cl919 senesi maymnın 19 uncu gü-
ançoıs nın Venedıklıl · b · ~ 

fakt eıe u ıtt• - nu Samsuna çıktım. Vaziyet ve man-
an dol~yı mazeret beyan ettiği • zarai umumiye: 

nı ve şu sozleri söyled·-· · k d d" 
yorlar· T · ki i ıgını a:: e ı- «Osmanlı devletinin dahil bulun- Dünkü nutukunda bütün gençliğe 

• « ur er mparatoru isgal d • H b" U "d ·ı· 
eyhyorlar ve büt .. .. .. -:. ugu grup ar ı mumı e m:ıg up nurlu hedefler çizen 
emni 1 un hukumdarları (Üstyanı 8 üncüde) Dahiliye vekilimiz Şükrü Kaya 

. . y~t atında yaşatıyorl&r~ Yani~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ırıncı François Türkler denilen ka-

iakikada duyduğ'umuz sonsuz şük 
ran ve tazim hislel'inin arz ve ib
lağı, 

2- 19 mayıs gününün gençlik ve 

~
spor bayramı olarak kabulü, ~ 

3- Bu güzel sahanın 19 mayıs~ 
şehir stadyomtı olarnk adlandırıl-~ 
ması. ~ 

~Jl;tskt#:a:t=-~~:l;;t:;K-1' 

Cekoslovakyada 
' Prağ 19 (A. A.) - Haynlayn'ın fır-

kası şunlara karar vermiştir: 
1 - Parti azasından olan tacirlerin 

Haynlayn'ın portresini dükkanları -
na asmaları mecburidir. 

2 - Parti mensupları, intihabat 
rnünasebetile ev ve dükkanl.armı 

bayraklarla donatacaklardır. Kon -
trol servisi fırka azasının intihabat 
arifesi olan cumartesi günü pencere -
lerinde tenvirat yapmalarına neza -
ret edecektir. 

3 - Alman nazi kıt'aları gibi mo
törlü kıt'alar ihdas edilecektit-. 

HER SABAH 
Türk ışığının istirdadı 

.... 

-DÜN iSTANBULDA 

Çinde büyük kuvvetler 
harbe girdi 

100 - 150 bin Çinlinin 
imhası muhtemel 

tamamen 
• • 
ımış. 

Yazısı üçüncü aayf amızda ~ır~er ile munaselx.>tte bulunmağa 
ıttıfak nkdetmeğe tenezzül ede-:ek 
adam değildir amma, ne yapsın, bir 
~~ı~et ~vkile böyle fıdi bir hare _ 

Edirne - lstanbul bisiklet yarısında 
~irinciliği -Eyüp kazandı 

Ali Çetinkayanın yeni bir zaferi ••••••••••••••••••••••••••• 

e_tı .ıstemiye istemiye ihtiyar eyle _ 
mıstır· de k . . 
r·h~ . ' .. me ıslıyor. Fransız ta -
hı ~ısı Turk kafirlcrile bu ittifa,<·n 
d~~~st~yanhk fikrine bir darbe ir.rli~
~gını SÖY,)üyor. O zamanlar bütfın 

vrupa biıyijk b" h • . 
ali halind . . ~r. ınstıyan cenıa -
] e ıdı. Bırınci François mUs.. 
umanlara baş 

cahi - VUi'ınakla kendi hırsı 
kül .. ugurunda böyle kudsi bir teşek-

. t~ ayaklar altına alıyordu B" 
rıncı F . ,, . ı -
b" rançoıs nın bu cdostluğu,, 
ıze kapitülasyonlara mal ol _ 

~~ştur_. İptida bir lutuf kahilffidcn 
ı:u se_dılen istisnai muameleler ve 

afıyetler sonunda bizim için bir 
esaret pra l . . 
1 ngası 1ahne gırdi: Dost _ 
anınızın sayesinde• a· . 

1 . ı~inci François, Fransız tarihçi _ 
erının ifadesine nazaran, Avruprıda 

Sonu ikinci sahifede 
Hilaeyin Cahid YALÇIN 

karşısındayız. Bu, sadece, ticari 
ve mali bir muvaffakiyet değil, 
bütün cephelerile milli bir muzaf· 
feriyettir. Türk toprakla1'ında is .. 
tihsal ettiği aydınlığı gene Türk 
halkına ışık değil, ateş pahasına 

_.. t satan, elektrik cihazlarını taksitle 
' vermek bahanesine dayanarak 

DGn .Edirneye a-iden bisikletçiler l.tanbuldan hareketten ene) · 
Tafallit GçüncG aahifemizde 

mAliyetinin çok fevkinde bir fi -
yatla müşteriye sokan, kaçakçılık 

gibi en sefil entrikaların töhmeti yazan : Ziya Şakir 
altında kalarak Türk mahkeme!~ J ) d 
rinde hesabı sorulan ve ismile bir Pek yakında YEN SABAH sütun ann a 
kısım memurlarından başka Türk- Bu büyük tarih eseri ye- bir iki tanesi: 
lülcle münasebeti olmıyan bir ec - ni ve fevkalade vesikalara TopkapısarayındP. bulu-
nebi şirketinin hayatına nihayet istinat eder. Zaferden za - nan 300 kelle hime aitti? 
veriliyor. fere koşan Napolcon Bo - Napoleon Bonapart, Mı -

11 ı sırda nasıl Müslüman oldu Nafia Vekilinin yabancı e er - napartın Türklere nası ye-
den istirdat ettiği bu Türk ışığı, nildiğini bu eserde eşsiz ve Ali Borabardj alını 
artık yalnız caddelerimizi, sokak· bir milli gurur ve heye- aldı .. 

Topkapıda Serdar Kas • lanrnızı, evlerimizi ve müessese - canla okuyacaksınız . 
lerimizi değil, milli tasarruf ve e - Yeni tariht tefrikamızın rında bir küme faslının ta-

konomimizi de nura boğacakt~r!. b;i;r.ç;o;k~c;a~nl~ı•f~a-sılİUİlamnn•da•n•••••••••ri•h1i1 •m•a•n•a•sı-ve•k•ıy•m-et•i.• .. • 



19 MJ 

Sayfa: 2 YEN f S A_B AH 

Trakya mektuplan: 

Köy kalkınma davası 
EKİM 

Türk - Fransız 
dostluğu 

Baı tarafı birinci sayfada 

bir crezaleb (scandal) teşkil eden 
bu ittifaktan pek sıkılıyor, hilelere, 
yalanlara, izahatlara, başvuruyor -
du. Bir taraftan Sultan Süleyma'la 

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtl 

ispanyadan alacağı 20 hin lira Ta k s i m d e s e r 1 
olan tüccar paralannı topladıktan sonra sarayının yanında s~ 

alacaklar iflas olur mu? sarayı kurulacak 

Eski 
sapsız 

En bas 

Yazan: ŞEREF AYKUT 

- 5 dehalet nişanesi olarak yüzüğünü ed b • 
bug- _ Ekme 20 gizlice takdim ederken diğer uıraL Bloke para bugünlerde 

1 
Dün, mahkem e ır Dün Belediyede bir En .;";neli bir yoldan bizde > l h" d k• 

day, arpa, kuşyemi, pancar gibi esas- Seyrekleme ve çapa 280 • tan bu vaziyet ve bu hareket ilk dost- dagı"' lmag"' a başlanacak tüccar a ey ın e 1 toplanb yapıldı 
Sö·kme ~ luk \'e ittifak münasebetlerini pek d f lı zahirelerin yeti,me masrafile, ver· 80 • C"rnh · t M k banka İ "dd" a bakıl l ed B I d' e .,... güzel tenvir eder. Acaba bizim Top- u urıye er ez sı span- l ıay Dün öğl en sonra e e ıy 

dikleri gelirı kar~ılaştıracak olursak Kesme ve temizleme 50 • da la _,_..__ la .. ~- ibra- ,. 1 
kapı sarayındaki ~vrak arasında bu- ya n 8 c ........ ı 0 n yum...... Du"n Do"rdüncü Asliye Ceza mahke - Hey'eti İmar bürosunda , Vali • daha canlı ve maddi bir delil göster- Taşıma 150 • lan b k d blok b ı ,..Jj 
na dair şimdiye kadar meydana kon. catç:ı na an 8 a e u unan me•'"de bir hileli ifll'ıs davasına ba - '-''·- Reisi Muhittin ÜstilJlCI"' miş oluruz. Bunun iki sebebi de fU· gün} _.,,_ "--• - • • """"'ç ..., 

racıkta görünecektir, Hasta tohum, 875 mamış vesikalar var mıdır? paraları dağıtrnağa bu .. e""" .,.., • kılmıştır. Mesele Şudur. riyasetinde, Fen hey'eti müdüriİ..:. 
. . al Birinci François'dan s~ra tahta lıyacaktır. Yumurta ıbracatçılarunıun Niğdenin Beşkaya köyünden Av - _ M"tehassası mimar rır 

yarım ~lenmış toprak, sef et, anu • . 1 geçen İkinci Henri gene Charles - İspanyadan alacakları 400 bin liradır. ram Macaridis adında birisi Bahkpa· nu. ~ .. ~ . . ~ 
ret, fıkaralılt doğuruyor. Bir dekarda 1500 - 2000 kılo aldı· Quint kudretine bir engel çıkarm&k .

1 
İ M k . .. lm8l' muduru Zıya Harıta ın 

T h k .. · ul ğına " k rtar Lakin kurak yıl Buna mukabı spanyanın er ez zarında T~hane caddesınde un tuc - _ .. .. ' al' 
o um vt> topra ışıne gırme en gore u ı~. - için bir taraftan Papaya baş vurur- bankasında 480 bin lira blokaji var - carlıgı" vapmaktadır. İddiaya göre Galıp, Kopruler ve Yollar ın 

ônce istihsalin bir cetvelini yapa bili· !ara ancak 500 kılo alır. Bu sebeple 1 ken bir taraftan da Türk kifirleriniıı ' kredi tı# 
· . · · b' ku ştan aşağı düşünce dır. Yani iharacatçılarımız alacakla - Avraın, iki ay evvel piyasadan müdürü Galibin iştirakile bir J 

rız. pancar ır ru . . ittifakını temine çalışmıştır. nnı tamamen elde edeceltlerdir. Mer· ile 20 bin liralık mal toplamış ve iki tı yapılmıştır. Toplantı ak§am geÇ 
rençper şaşırıp kaldı. Zıra hepsı bat-1 On dördüncü Louis zamanında, kez Bankası ilk hazırlık olmak üzere ay sonra da Birinci Ticaret mahkem<>- te kadar devam etmiştir. 

Nada! 
Ekme 

Buğday 

15 kilo tohum 
Orak 

150 ku.ruş 

50 > 
100 > 
100 

Harman nakliye 75 
Harman döğrne masrafı 100 

~75 

Bu hır dekarın masrafıdır. Şimdi 

gelir,ini hesaplıyalım. 15 kilodan alı -
nacak 100 kilonun tutan da 550 kuruş-
tur. 

Arpada 

tı, ezildi ve bo.rca boğu. ldu. Şur .. ay·a rCermen İmparatoru, Fransa Kr&lı f . b ııf 
alad --L'- ı b d k ihracatçılardan konuşmento, atura sine müracaatla zarar ettiğini söyli - Aldığımız malümata göre u . sır ığım =.. ..e er ır . -~ .ar .~zerı· On dördüncü Louis'yı Türklerin müt- ,_jj 

çal k 1 di st gibi vesaiki toplamaktadır. yerek iflas kararı almak istemi§tir. Jııntı istaı:ıbuhın imar plfuıile 1'...,.., ne ışan oy uye ver gını go e • ı tefiki diye katoliklerin gözünden ~ 
· 1 Yumurta ihracatımız Mahkeme, Avr!""ın if.18 "sına kar~r de, şım· dı'ki stady·oınun yerinde i rır. . . düşürmeg·e çalışıyordu. 1914 Cihan 

· · d b' iflas açılarak, a- bil' İşte bütün dava bu verımı arttır- Harbinde de Fransız gazeteleri Al - Yumurta ihracattmız son günlerde vermış ve ıcra a ır . . ,..,. edil~k sergi sarayı yanında 
1 k · K" l" U . • Jacaklarının talebi tetkik edilıneı;ç _J-1 mak, piyasayı düze tme tir. oy uy man İmparatorluğunu Türkkrin çok artmıştır. Mevsım başladıgından- spor sarayı yapılmasile a!Ak"" 

piyasa ile ilgilendirmektir. müttefiki diye tezli! etmek istediler. beri Almanyaya 15 vagondan fazla haşlanmıştır.. d"kk• Filhakika dünkü 9>0r ve gençtik 1ıll' 
Biraz önce söyle<Uğ;m ltibi öküzü Asırlar deUişiyor, insanlar değişiyor; i Fakat Avram, u anını kapadığın· .. . . 

13
cb" 

d 1 k k .,. ve talyaya da 4000 sandık yumurta d iki' .. a kartsı Evdoksiya na· raıru muııasebetile Taksim s .ı 

-3 De· 
arasın 

ınıza g 

artık sapanın önün en a ma gere • fakat entrikalar, ihtiraslar, hırsı r.ah- an gun sonr r ~ 
gönderilmiştir. Hatt.c.:\ Franko İspanya- mına tekrar açmış, ve yeniden ti~re- rnunda merasim yapılırken Vrı ı , ~ tir. !ar, ve bil.hassa taassuplar hiç deği~- . . . .. .. d "'d . garal"' nı Un 

ak , hasreti sından da istekler vuku bulmakta ise t~ bas .. lamıstır. DiğN' taraftan iflils hıttın Ustun. ag an, sergı . . ;;,, h Topraklarımızın m ıneye miyor! . .--.a§I ,.,..... e 

Gib' 
alAkas 

İhti 

Z l de tüccarlarımız henüz İspanyada va- masasına zarar bakiyesi diye hiç bir. yanında bır de spor sarayı ınr .. ..ı .,._ 
var. Bu iş i>küzle yürümüyor. ora Türklerin Avrupada şc\•ket ve a· para vn:rmedi<ri için alacaklılara • meDI)iyatında bulunulmus, Volll'' .hnaç. 
yürüttükçe bütün \>ütün öküzleiiyor, o zam1>.t devirlerinde cjostlu)< müna - ziyetin istikrar bulmaqıası yii.zünd'n •· "' • · · . • . . di b d . •• 'd g'tnıeı urıye 
kadar ki .koca Türkiye bir ziraat böl- ..ebctleri iste bunlar. S.onı:!lları, P.us buraya ihracat yapmamakiadtrlar: ciiz'i de olsa, teyziatta bulµprnak ım- de: .•Şim ura ~n gı eJ' .1 . cif!• edebi 

' - fı kanı _oör\ilf'tnemiş .ve muamele böy - işle meşgul o_lac::ıgun.• Denu~. f 1 gesi bir bu"day memleketi iken bizi İmparatorluğunun tee~üsü. i e Av· "' · - ·· a· , b t plal' na ak 

Sürme 
Ekme 
15 kilo 
Orak 

6 
lece üriincemeda kalmıştır. den _sonra bele ıyeae u o f buğday mı!mleketl<!rl cetveline bile rupada bir ş~rk meselesi vücut bul- B 1 u· tahsı·ı (lube aı'SÇa 

100 kuruş sokmuy'Otlar. Ne yapmalıdır ? du. Türki:ı-enin parçal'lnması mcv - e e ıye ~ "' iş bu Whada iken· alıu;ıklılardan lüzum göstermiştir. • Yon y 
50 1 b I• im • b 1 dı O altıncı 1 • d b • k Avramda 1300 lirası takılıp kalan bi- b de sık • t.i kökünden halledecek radikal zuu a ,,o aga aşa ' n ' erın en ır ısını 1 c. . t'n tohum 
60 • ' ted:ir almak mecburiyetindeyiz. Louis Türkiyenin parçalanmasım ıs. risi bu vaziyeti habeı· vermiş ve Av - Otelcı· er emıye 1 • 
75 > .. 1 . halletmek zaruratindey~: !emiyordu. Çünkü iki yüz elli sene- bı' rleşı'yor tam yakalanarak dörd'tlncü sorgu ha· 1 h kk d ki 

Harman ve nakliye 125 > uç mese eyı Maki d . ' denberi Fransanın Türkiyede birço.k kimliği tarafından isticvap edilmiş; Ote 1 er a 1 n a 
-- 1 - Hayvan, 2 - ne - emır- maddi ve manevi menfaatleri teessüs tecziye istcğile mahkemeye sevkedil-

li ziraat, 3 - Toprak: . . . etmişti. Bunları elinden kaçırmak ve miştir. vaı'tler'ı 410 

Şükranla kaydedeyım kı hayvan ışı Ruslara kaptırmak işine gelmiyor - ~aksat tahkuk "fe tahsil Diin>abah bakılan bu davada dava· 
Bunun da bütün geliri piyasaya gö- yürüyor. Onun için hiç korku yoktur. du. işlerini kolaylaşbrmak cı \'ekili Ziya şu iddiada bulundu: • eli . . d n ,-e 

re 500 kuruştur. Ziraat Vekaletinin baytar kısmı Napoleon, denizde mag"l(ip ede - _ Bu adam iflas etmemiştir. Dük- Sirkecı ot en ıçer e 
f 1 k alı Tahsil ve tahakkuk muamelelerinin 1 k 

Sürme 
Ekilme 

Mısırda 

Tırmık, kank, ekme 
İki defa çapa 
Toplama. harman 

100 kuruş 
50 • 
75 

100 
60 

405 

> 

• 
• 

çok eyiz er verere ç şıyor. mediği İngilizlere Hindistand, bır k5.nı kapamadan iki ay evvel piyasa- dışardan temiz eı:ece ... 
1 ·1 t ı· b daha pratik bir şekilde yapılması için, rY 

Makine ile demiri a e e ge ınce u darbe indirmek fikrine düşerek bi. il b led ah .1 bel dan mal toplamış, bunları satarak pa- İki gun" evvel biı· kaç ot.elci •. ". _,,, 
k klı b. h'ka d' M . yeni bütçe e e iye t sı şu e - ,,,. .•. . .

1 
. ) ,,. 

ço acı ır ı ye ır. zim Mısıra hücum etti ve ısırı ıs- rinden bir kısmı tevhit edilmiştir. Bu rasını saklamış ve ı..ı..ıas ettigını ; en rında (Milli Otelciler Cc.mıyctı 0~ Bizim bölgede traktörlü ziraat baş- tiliıya kalktı. Krallığı zamanı'lc!aki .. led 1 ak K .. "k tahs'l sürerek dükldinını kapatmıştır. a • le bir cemiyet ku"mak ıçın bır t :.!6 
f 1 t b 1 cum en o ar aragumru ı k !<" 

lamıştı. Bund:µl halk çok müste it o • bu teşebbüsünü, sonra, stan u u kat dükktlnın, iki gün sonra, ansı tı yapmışlarclı. Bu toplantıya, ".:ı; r 
d H . d' ·t k · kl' şubesi Fatih şu besile Şehremini ııu- · te d dw muştu. Hele pancar ziraatin en son - zaptederek ın ıslana gı me şe ı . ' . • . namına tekrar açılması ve ticare e- !erin kısmı azamı i§tirak etme "' 

1 d k d .. .. d" besı Samatya ıle Alemdar şubesı. . . .. . ki ül" hi' · t' v ra da demirli rıletler tutuldu. Fakat a tın . a le rar uşun u. . .. '.. . vam edilmesı gosterıyar as ıe- çin hiç bir ,karar verileınernış ı, Ci'f 

in 

İta açıkgöz muhtekirler ortaya döküldü. On sekizinci Louis zamanınrl.ı, Rus- Ku~k~p'. ıle, Ku~ukpazar_ şube.ı E • .Jidir. Sonra, ınademki urar ediyordu toplantıyı haber alan eski otel , 
Hele Trakya köylerini başlllll b~a ya Çarı Birinci Nicolas Osmanlı İm.- mınonu ıle, Haskoy şu~sı Kasımpaşa ve ifl§s halinde idi de dükkAnını ka • cemiyeti dün bir istida ile beın ~ 

nl k paratorluğunu parçalamak için Fran. ile, Beylerbeyi şubesi Usküdar ile, E- pamadan on gün evvel kızına nasıl diyeye, hem de İktisat VeJGJ•,...ı 
k soyan, baştan başa hanuma ar yı a- iT.. 

Bunun da geliri ancak 400 uru§ · sanın müzaheretini istediği vakit, renk. o.·y ş. ube. si Kadıköy şu besile bir • mutantan ve. bol masraflı bir düğün. m''•acaat e•mi•tir. Ot.elciler . ceı>' _.1 rak ocaklar söndüren bir yabancı ~ir- ~ ~..-. ev 
t 

tur. ' Fransa buna razı olmadı. Çünkü leştırılmıştır. yapabilmi~tır? Cezalandırılmasını ve bu istidada, ortada hır otelcilet 
ketin başına Osmanlı tarihinin me~ • kendi~inin kazanacağı şeylere nis - Şimdiye kadar tahsil şubelerinde, alacağımızın tahsilini istiyoruz. yeti mevcut iken ve bu cemiyeti. 111; 

Nada~ 

İkileıne 

Ekme • 
5 kilo tohum 
Hasat 
Harman 

KUfYemi 
100 kurut 

50 • 
50 • 
30 > 
75 > 

100 · > 

405 

hur Salamonlarına • klibe - betle Pru•yanın ve Rusy•nın elı'ıı•· S ı A 1 b 'd"'-ya <tı ce da ~·~ " .. ~ maliyeden devredildiji gibi tahaltkuk uç u vraın se u ı ""' ' • ı kil eden vatandaşlar nrasm ,..,, ı ralarına rahmet okutacak kadar kur· geçecek ganimetler çok daha fazla b d' k ki · · bit 
k k.. ve tahsil işleri karışık olarak takip e- va 1 ver ı:. _ . . ihtilaf yokken, bir aç şının, .A 

naz ve yaman bor adam geçere oy· olacaklardı,· bı'naenaleyh Fransa ne- B fi" tt H 1 ktur: kı ı !ar d"' 
- e.n .•. '. as. e · ım. 1 e yo. , • mı' yet kurmaga" kalkı•ma ının ·~; • .ı dilirdi bir memur hem tahakkuk, • 'l"'. liiye puUuk, tr&ktör, değirmen oat • ticede karlı çıkmıyacaktı. Onun için, zınun dugunü karımın parasile yapıl· olmadığım ve esasen bu zevatın. ~ 

mak yolile hepsini batırdı ve yakın : I b.u şer~ıt dai.re.sinde, .mev~ut vaziye- hem de icabında tahsil işlerile uğra • mıştır. otelcilerini hiç bir suretle temsil 
dan tetkik ettiğim için biliyornm kı f tın degışmesını kendı lehınde bul - şırdı. Mahkeme, Avramın ticari defterle· miyecelderini beyan etmektedir· ·f' 
bir köylü bu şirketten aldığı (7500) muyordu. Şubelerin tevhidinden sonra bu iki ri mevcutsa Ticaret mahkemesinden Bunlardan b~ka otelciler ceıı" ~ 

Fakat Onuncu Charles zamanında, vazife tamamile ayrılmış, her şube, celbine ve şahitlerin dinlenmesine ka· otelcilerin otellerini ıı,lah etıncii" .ı liralık avadanlıkların parasını tama • ]JP' 
Yunanistan isyanına bütün Fransız biri tahsil, diğeri tahakkuk olmak Ü· rar vererek duruşmayı ba~ka güne rar verdiklerini, bu cüınleclen o .ı 

mile ödedig"i halde yine sekiz bin lira fk" · · 1 b' t f ,eJV 
e arı umumıyı;sı çı gınca ır ara • zere iki kısma bölünmüştür. Bu bö - bıraktı. Sirkeci cihetindeki otellerin, ;;.,.., 

Bu da ancak 600 kuruş getirebilir. borçludur. Bunlar bizde binlerce var· tarlık gösterd>. Navarinde Osmanlı lüm, gerek tahakkuk, gerek tahsil iş- hariee;ı, gerek dahilen ıslah ve rıP 
dır. Nihayet hükumet bir çok tazmi- donanmasının tahribinde Fransanın !erinin daha kolaylıkla yapılmasını MAHKEMELERDE mine başlandığını, Türkiycdc ~ 

§OV'u 

rnaın 

nubu 
dir. J 
lunu 
P<>nl 
bind 
taraf 
tedirl 

Fasuly~ 

Nadas 
İkileme 

100 kuruş 
50 • 

nat vererek bu trnktör rezaletine bir da iştiraki vardır. Onuncu Charles ·temin edecektir. hareketlerine hizmet etmek m·~,;ı,I 
. •on vermeğe mecbur oldu, sallanan tahtını sağlamlaştırmak ve --•O•-- d le de, İstanbulun, Beyoğl .. unun. P".:ı1 
1 harıci bir zaferle onun da mevl'.ıını MÜTEF .. 'RRİK Neşriyat avaşı dala 1 8 nV" 

Şimdi köylüyü soydurmamak ıçm 1 h ı;. içinin ve A rın en guze ın. ti Tırmık ve ekme 
Tohum 
Çapa 
Toplama 

75 • 
75 

100 
50 

450 

> 

150 kilo fasulye alınır ki 12 · 15 lira 
gibi bir kar temin eder. Bu çok iyi ve 
karlı bir ziraattır. 

Pancar 
Üç defa sürme 225 kuruş 
Tırmık 70 • 

Bir aile zehirlendi 
Şehremininde Seyit Ömer mahalle -

sinde Vali Dergahı sokağında 12 nu· 
marada oturan terlikçi Yahya ile efl4· 
tesi Mehmet ve karm Emine yemek-
ten sonra zehirlenme a13.imi göster -
mışler, ve Guraba hastahanesine nak
ledilmişlerdir. 

Kcçioğlunun 47 lira. ı 
Zeyrek caddesinde 56 numaralı bö

rekçi dükkarunda yatan Kcçioğlu Ali 
Kadri polise müracaat ederek ayni 
yerde yatan arkadaşı Süleyman Ke -
mal tarafından yastığının altında bu -
lunan 47 lirasının çalındığım iddia et· 
miş ve tahkikata başlanmıştır. 

---(<0»--

Hava yolarında tenzillt 
yapılıyor. 

Hava yolları idaresi bilet fiatlann
da Heyeti Vekile kararile yolcu lehi· 
ne bazı depişiklikler yapmıştır. 

Bu değişı\iiklere göre on beş gün
lük bilet müddeti bir aya çıkarılmış
tır. (36) lira olan bilet ücreti de (32) 
liraya indirilmiş-tir. 

• , temin etmek ı için bizim a ey ımızde Tan gazetesi sahiplerinden Ahmet lar:nın, müzelerinin, abideleruüll ,,ıJf 
bu işı, ziraat kurumunun başarınası bır tertip vücude getirmeğe ka1 ktı. Emin Yalman, Sahur Sami, Avni Ba· simlerini ihtiva etmek üzere :Fr ~-' 
gerektir. Kendi fabrika ve atelye • Fransa, Rusya ile bir anlaşma yspa· 1 lGOO Göçmen geliyor yer ve Recai babanın birbirleri aley · ea, Almanca, İngilizce broşürler ";, 
!erinde demir pulluk, sapan yapa•ak [ tak Ba.Jkanları ve Osmanlı İmpa · ı Geçen yıldanberi Köstenc.~ lim~nın- hine açtıkları hakaret davasının rü • tırarak muhtelli Avrupa torizın s 11, Pa 
halka ucuz ve kolay ödenecek yollar- ratorlugunu Ruslara bırakacak .• ken. da beklemekte olan 1,600 goçmenı al- yetine dün birinci ceza mahkemesinde tclerine göndermeğc karar verdi~ ternıe 

_ 1 d h',. h'k" disi de Rhın nehrının sol sahıl:nı ele mak üzere Nizım vapuru dün akşam devam edilmiştir. r;n; ~- "•ve etmektedir. dan dagıtma ı ır. Yoksa ... a u um . k . E" b t t' n k . - "" ıua 
geçırece tl. ger u er ıp ı e o • Rornanyaya hareket etmıştir. Geçen celsedeki karar veçhile Ev· BELEDİYEDE 

ıneğe 

20 süren Adem babamızın yadigiirı ka- dı k b h t F d • ·ı 
nama ysa a a a ransanın egı • Nazım vapuru kısa bir zamanda bu kaf umum müdürlüğünden sorulan rika rasapanla toprağın sinesi 

yor. 
yarılamı dir. Çünkü Fransanın büyümesini göçmenleri yükleyecek ve limanımız. tezkere ile Sahur Sami hakkında Mül- ------

istemiyen Prusy~ elini daha ~abıık dan geeçerk Çanakkalenin Eceabat kiye heyeti teftişiyesine tekiden yazı- Kırkçeşme sulan ' 
Muasır Türkiye CUmhuriyeti bü · 

tün istihsal işlerioi en modern, en son 
sisteın aletlerle yürütmek wrunda -
dır. 

Tramvay ile otomobil çarı•ıştılar 

Dün akşam saat yedi buçukta Tü 
ne! • Şişli seferini yapmakta olan 306 
numaralı vatmanın idaresindeki tram-
vay arabası Galatasaray hizasına gel
diği zaman Bvğazktscn yokuşundan 

birdenbire önüne şoför Mehmedin i· 
daresindeki 2239 numaralı taksi oto-

tutarak Rus Çarıle Avusturya aley- mevkiine çıkaracaktır Bu göçmenler 11 t zk ı mişti Mah İsta bul hamamlarına ucuz fı~ 1 
hine bir ittifak yap':°'Şt': .?.nun~u Trakyaya yerleştirilec~ktir. ıka;mee bu•:~~~:~: !~;;e ka~ar ve~ Terk; suyu verilmesi için haz>!"~ 
Charles bu muvaffakıyetsızlıgı tela. , . .. b Yalnı beledi •e !>"" 
. . . b k b' d" .. d" B' Tıcari rekabet hakkında bir broşür rerek duruşmayı başka btr gune ı· ra başlanmıştır. z } Jııl' 

fı ıçın aş a ır çare uşun u: ı • ld' k mukabil hamamcıların sahibi b~· 
C · h" d k F ge L ra tı. 

zım ezayıre ucum e ere rersa- idukları Kırkçeşme suları üze ,, 
Ya Yeni. bı'r mu"stemleke kazandırdı. Beynelmilel Ticaret Odaları birlig"i Mektep hademeleri ınahkemede _,, .. 

tasarruf haklarından vazgeÇı~- ; 
T 'h d ti ki b k t" ı · lstanbul Ticaret Odasına, ticari reka- z · b d 58 · · ilk k aft"" arı te os u arın aş a ur u eytın umun a ıncı me rini isi.emektedir. Diğer tar • Oıl 

olamıyacağı iddia edilebilir. Ben bu· betin me.vu ve gayri meşru vasifları· tepte bir hırsızlık olmuş, 23 Nisan hamamcılar buna yaııaşmamaklJl"' 
nu münakaşa edecek değilim. Yalnız, nı tayin eden bir broşür göndermiş bayramında fakir ve yoksul çocuklara [ar. ihtilafın halline çalışılmaklJlO"' ;:;;, 
Türkiyeye karşı Fransız dostluiiunu ve bunun Türk tüccarlarına çoğaltı - tevzi. edilmek üzer.e alın~p. ta artmış Vergi itirn7. komisyonu tırdı 
• şahit olduğumuz Hatay hadiseJ.,ri !arak dağıtılması temennisinde bulun- , olan 19 çift çocuk ıskarpını ıle mektep eli ci 
vesilesile - objektif tarihi vakıahra muştur. Ticaret Odası dün yaptığı müdürünün fotoğraf makinesi ve da- Belediyede, vergi itiraz muaıll f g 

istinat ederek göstermek istedım. toplantıda bu broşürlerin çoğaltılarak ha bir kısım eşya çalınmıştır. \ıerile meşgul olan iki komisyoıt3• _-,1 ~·Su 
· bütün tüccarlarımıza dag· ıtılmasını ka- · <lBı iki k · ilave edilınt" · aç 

y 

Hüseyin Cahıd YALÇIN Pıılis mektep hademelerinden Hay- 1 ru . ~-~yon İs . ai Jıl' bir 
mobi'i çıkmış ve yan tarafından tram· rarlaştırmıştır. Böylelikle ticarette riye ve Melihayı Müddeiumumiliğe kal-ar verıldigı yazılmıştı. tın ;,opl l<>hd· 
vaya çarpmıştır. Gerek otomobil ve meşru su.retteki rekabetin kökleşmesi mıs::;onu ismile te§kil edilen bu 1 ı 
gerekse tramvay bu çarpışmada hasa- POLiSTE temin edilecektir. vermiştir. Birinci Sulh Cezaya sev - yonlr.rdan birinin riyasetine ~itl''.,1 kadı 
ra uğramışlardır. ---- kedilen iki hademe kadın hırsızlıktan komiseri İsmail Hakla, diğerinill fC I ~elrıı 

Vapurda bir hırsızlık Alman seyyahlan haberleri olmadığını söylemişlerdir. setine baytar şubesi müdürü :gsııl ' : 1na Otel k11ndo1dörleri 

Belediye torizm şubesi, dahili to -
rizmi inkiı;af ettirmek maksadile bil -
hassa İstanbul cihetindeki otellerin, 
müşteri temin etmek üzere •İskeleci> 

namile kullandıklan bütün otel kon

döktörlerini tescil etmeğe karar ver -
miştir. Otel simsarlan, ancak emniyet 

müdürüyetince hüviyetleri tahkik e

dildikten sonra te<cil edilmektedir. 

Bütün otel kondöktörleri, resmt bir 

tip kasket taşımağa mecbur edilecek

lerdir. 

Kuruçeşmede bağlı bulunan Hacı Bugün 500 Alınan seyyahile Mu - Mahkeme, bu davayı selahiyeti bari- yin edilmiştir. Her iki komisyoıı ~ıf· ata: 
Eşref vapuru makine lostromosu HU- danyaya gelecek olan Alman bandıra· cinde görerek Asliye Ceza mahkeme- güne kadar vazüeye başlayacalc 1 ır 
sevin Kartalın kamarasından iki kat lı Von Ştoyben vapurunu karşılamak !erine verilmek üzere evralo Müddei- Hid' lıs -

, · ıv ya ı ~ t~nı 
elbise, bir palto, bir çift ayakkabı ve üzere belediye torizrn şubesi müdürü umwnlliğe iadeye karar vermiştir. f>"':,, 

24 lira parası çalınınış ve şüphe üze- Semuh ile torizm memuru Tevfik Ha· Belediye, sırf Boğaziçinin saY ~I g~·I , 
Ham madde buhranı loymetini arttırmak maksadile . f tunı 

rine Tigaz vapurunda çalışan Kazını lis dün akşam Mudanyaya gitmişler - Abbas Hilmi Çubukludalc1 .~ bu 
adında biri yakalanmıştır. dir. Piyasadaki ham madde buhranının paşanın ıJ1" d 

B • J k t d .. .. 'lm · · · d" d uk !ısını ve koruyu 60 bin liraya sat ,ı ~n ır o an a yanıyor u Aynca Pazar günü de Alman ban· onune geçı esı ıçın un e pam b~ F' 
Dün öğle vakti Beyoğlunda Sahte dıralı Milvoke vapurile 400 Alınan ipliği işliyen sanayiciler milli sanayi mışt?.Bu köşkün son taksiti ~c 

9
t f lıir 

sokağında 47 numaralı Koço Mihali - seyyahı şehrimize gelecektir. Bunlar birliğinde bir toplantı yapmışlardır. verilerek intikal muamelesi j]<ıll ~ 
disin lokantasında baca kurumları tu- da İstanbulu gezdikten sonra Bursaya Pamuk ipliği sanayicileri de takas ' dilecektir. Belediye, yalıdan .~e 

1
'j/ 

tu~muş, fakat itfaiyenin müdahalesine gidecekler, oradan d'<inii§te vapur Pi-
1 
kayıtlarının kendilerine yaptığı za -ıretle istifade edileceğini henııı 

lüzum kalmadan söndürülmüştür. reye gidecrktir. , rarlan tesbit etmişlerdir. etmemiştir. 
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au:tmi 
Hesap meselesi 

Cuma musahabeleri Dünkü yarış 
'VWW' 

S p o r d a n e v v e l lstanbul ile Edirne 
Eskidenberi bazı işlerimizin he- arasında b•ıs·ı kletc•ı ıer 

sapsız oluşunun sebebi nedir?. J • t • k , 
En basit manasile: Hesap bilmeyi- ımnas ) Baş tarafı birincide 
şimiz!. Gelişigüzel birine sorun: Edirne 19 (Hususi Muhabirimiz-

- Bugün ayın kaçı? Yazan: Selim Sırrı TARCAN den)- Bugün sabahleyin İstanbul-
Parmaklarile saymıya başlıya· dan kalkan bisikletçilerden Eyüp bi-

Dahiliye Vekilinin 
gençliğe bir hitabı 

tı 

caktır· Her hangi bir spora heves eden 1 vazenesini temin etmek için bu oyun- • b .. ·· ·· 0 . rinci Halil ikinci, Lam o uçuncu -
- Çarşamba 25, Perşt!mbe 26, gençler bilmelidirler ki o sporun icap lar yetişmez. Bunun biricik sebebi de larak' Edı·rneye varmışlardır. ! . d tln gilç 

C d O l (s t' · ) t kib' 1 B•• tarafı birinci sayfada zor şartları içın e a. .nm .. ası en . . uma 27!. ettirdiği bir takım şartlar var ır. n- oyun arın yn etique er 1 0 ma- Edı'rne, ıs (Husust) _ Bisiklet k d b likt n ılerı 
olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta muniler arşısın. a ın_ıcı e . e .. 

- Kaç yaşındasın?. lar ancak ilmi bir mahiyeti olan ter - sıdır.. '-'arışı 8-30 saatte bı"ttl. Birinci E· d b" "k il ti çkın mu 
" zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarc - gi en uyu mı e en?. se. • 

- 43 ~aliba!.! biye;i jimnastikl~rle eld~ edilir. Böy- .Ç.ocuk ~~i.yaşın~a mekte~ baş~r. yup (Ankara) 2 inci Halil (Eskişehir) kename imzalanmış, Büyük Harbin messilleri arasında bırıncı gelmek, 
- Rumı sene kaç? le hır hazırlığa lilzum gormeden doğ- Nıçın?. Çunkü yedı yaş tahlıle mu - 3 üncn Lambo (İstanbul) dördüncü 

1 
. f da millet yorgun Ti.irk bavrağını şeref direğine çek -

E"' · · · · d k b d d • k d'ni veren · bir ğd F'kr 't mesat artık t · ) 1 uzun sene erı zar ın J ger ışın ıçın en çı a ilirse ~- ru an ogruya spora en ı saıt ça ır. ı e aı İbrahim beşinci Bayram ( zmır 8 - f k' b. halde millet ve mem _ tirmek, ne taliin ne tesadüfün ne de 
kolsun!. Hele hicri senevi bir iki gençler iyi bir netice elde edemezler bir tahlil devresine tAbi olur, vücut tmcı Cahil (Fdime) geldiler. Yollarda ve a_ ~ ~· U ' . sevk edenler 'milli atletik vey~ şahsi istidadın ese
eski kafalıdan başka bil~~ kalma- ve çabuk yıpranırlar. için de böyledir. Bir çok kimselerin binlerce hal~ alkışladı. Bisikletçileri ~eke~~ har :ı mum:~ne dü~erek ridir Bu zafer tekniğe dikkat ve ti
dı.. Bazı gençlerin benimsedikleri bir kolunu bacağııu sallamaktan ne çı - lstanbula doğru varından sonra sa- en ~ k a[ıa a;.ı en t ş is•"r Sal~anat 'zl'~l . t 'd k .. meden bık 
Konuşurken bir hesap meselesi spora kabiliyetleri olması, afiyetli ve kar? demeleri haksız değildir, mahi - at 6 da hareket ~deceklerdir. 2 saat me~.~-: ten 

1~: ~ ~g~;t: ~den Vah-ıtı ~ e naye edere ' uşe~adan' m;_ 
geldi mi, şöyle deriz· kuvvetli olması, hattA o sporun tekni- yeti bilinmeden rasgele kol ve bacak Lüleburgnzda mola verilecek. ~e . ı a e .. tme~dı.ını ~s nı ve yalnız mal an, u~nma ~· yoru te~kinli 

- Bundan b- o~ sene evvel ğine az çok vakıf olması yetişmez. sallamak hem çocuğu sıkar, hem de * t ehtttın mt u ~re dıebş~leceı g· ı·nı· tahav ~ot uklı:ene ercbe lıça ış~ndanl~·t b'r ha•,.at' 
H l -~· .. · . . . . . . a ını emın e ı ~ - unsa ı ve sa ır ı ea ıs ı .; 

li . a b~ki beş, onun tam bir mis- j ~imdi scbeplcri.n~ sbylıyey.ıın ve bır bir fayda .temın etmez. ~u t~pkı yedı İstanbul - Edirne bisiklet müsaba- yül ettiği deni tedbirler araştırmak- yaşamanın güçlükle elde edilen bir 

kdır. Bır kalabalıktan bahseder - ınısal ile keyfiyetı ızah edeyım: yaşında bır çocuğun bır pıyanonun kası dün yapıldı. Dün sabah İstan- t d . a Ferit Paşanın riyasetin . h l"d"' B tin dersin tatbiki en· H' 'k f k t h 1 r . .. 1 kl 1 .1 d a... aım ma su u ur. u çe , 
. .. . ıç ji~nastı .. ya~.mamış a a • sı - tuş arına ge ış~g~ze_ pa~ma. arını buldan hareket eden bisik et~ı er en deki kabine aciz haysiyetsiz, ct~bin, her imtihanda her Tilrke aynı muvaf-

- ~uzl~~le, bınlerle insan... hatı yerınde, vucudu ~ldukça saglam, dokundurması gıbı bır §eydır kı sa • kimlerin kazandıklarını Edırneden yalnız Padişahın iradesine tabi ve o- fakiyeti vadeder. 
Deyıve~ınz. Yüzlerle, binlerin kabiliyetli bir genç surat yarışlarına natta Frenkler bu çıkan karışık. ses- aldığımız telgraf bildirıyor. Maama- nunla beraber şahıslarını vikay~ ede- . . EKKÖR 

ar.ı~ındakı korkunç fark hiç akJı. ıheves etse ve hergün bir sahada mun- lere Kako goni derler. Fakat yedı ya- fih bu müsabaka henüz bitmemiştir. b"l k h hangi bir vaziyete razı BÜYÜK ORDUYA TEŞ 
ınııa 1 la b k h' b" · üs- · · 1 ece er ı 1 üsab k larda h ge mez. tazaman koşu idman rı yapsa aca a şında bir çocu ma ır ır pıyano Bisikletçiler Edirneden de şehrımıze ordunun elinden silahı ve cephanesi Bize arsıu usa m a a er 

- K~~k defa seni çqırdım!. günün birinde mükemmel bir atlet tadına tevdi edilirse onun çocuğ~ döneceklerdir. alınmış ve alınmakta ... :9 Türkten beklediğimiz muvaffaki---:- :u.~ defa söyledim!. olamaz mı?. (Mozart) tan bir parçayı velev tahlıl İstanbul _ Edirne bisiklet müsaba- Yurrtaşlarım, yet şerefini ve o şerefi kazanma yo -
Cıbı sozlerin sahici rakamla ne Elbette olamaz!. Çünkü insan yalnız ederek öğretmesine yani &p<>ra başlat- kalarınm programında küçük bir de- A .. k Tü k' e . e Türklerı lunu gösteren genç subaylarımızı 

allkası vardır? bacaklan ile koşmaz. Koşulara bü- masına imkan yoktur. Önce notaları ı ğişiklik yapılmıştır Buna göre, Edir- taturl ' r ıyh yı ~anmış 
0 

feci burada huzunınuzda ve bütün millet 
İhtiyarlanmı~ en evvel yaşlan· tün uzviyet iştirak eder ve bilhassa belletir, sonra onların kıymetlerini an- neden yarın dönec~k sporcular Be - tad savvudr anmkış vt e a~~a dünyanın müvacehesinde tebrik etmek ve ken-

nı unu ... ._ O 1 . _ _Jt. • - 1 . b"' .. 1.. d y 1 (M ) b. ..1 .. urum an ur arma , • 1 ~ur. sınan ı ıanpara.tınıtu- cıger enn uyuk ro u var ır. anız latır, sonra etronome ır o çu sa- şiktaş _ Alsancak maçının oynanması .. thi b"' ~k bir parçasında giri- dilerini teknik, metot ve nızam a ye-
iıı he~ ~eyden evvel bütçesizdi. koşu idmanları belden aşağı kısım - yan aleti karşısına koyar, bir dörtlük, sırasında Taksim .ı:t:ıdına gelecekler mu V•ş v:o-~y;alardan ve diiseceği tiştiren büyük ordumuza teşekkürle
~~. kışı olduğum~:u an~ak Cüm- d~ki ~~ale gru~l~rmı fazla işleter.e~ iki dörtlük, dört ~ö~lük ... Zamanla- ve bir tur yaptıktan .. sonra Taksi.~ a- !::~~~ hall!r~en kurtardı. Türklüğü, rimizi sunmak hepimiz için övUnüle-
ed l"iyetten sonra ogrendık Divan vucudı.m ahengım ve anuvazenesını rı kafasına yerleştirır. Sonra bu no- bidesine giderek mus:ıbakayı bıtıre- .

1 1 
barış amili olarak insan- cek ve sevinilecek bir ödevdir. 

ebiyatının, yüz biı;ıden °fazla~ bozabilir. Dikkat edilirse evvelden 1 taıardan elimle teşkil eder, daha son- ceklerdir. 
1

1 
ekr eme. ve arasında layık oldugu· ş~- Türk gençler, 

na aklı enn ,. N · kl k sl b" ·· t"k iz.1 başla H lbuk" b'" · • d l ı d ı camıası k ld • h ld f ezGı. e arapçada, ne yanı çocu u ta esa ı ır Jımnas ı ra egz.ers ere nır. a ı u- Birinci ve dıı~er erece a an ar a refli makamına iade etti. Mütareke. Başınızda Atatiir o ugu a e a-
araçada, ne de eski türkçede mil· terbiyesi almamış olan sporcuların ço- tün bu ihzari temrinler çocuğun hiç bu suretle seçilecektir. nin karmakarışık tasfiye anlarında nalarmız, babalarınız, milletiniz ve 
~on Yoktur. Bir hesap meselesin- ğunun vücutlerinde bu nisbetsizlik, hoşuna gitmez monotondur. O biran Edirne 19 (Hususi)- Galatasaray- ilk olarak kurtulma yolunu buldu ve devletiniz sizden böyle muvaffaki -

e ~kıştık mı: hatti ahenksizlik bariz bir surette gö- evvel hava çalmak ister, yani spor la Edirne lisesi arasındaki voley~ol kurtulmak istiyenlere örnek ve ön- yetler umuyor ve bekliyor. 
D Sayısını Allah bilir!. ze çarpar. Ekseriya güllecilerin kol - yapmak ister. Hocası ise tahlili ma - müsabakası az farkla Edirne lehıne der oldu.• Yurttaşlar, 

h er çıkarız. Bunun içindir ki lan ve göğüsleri bacakların zararına, hiyette temrinleri bir kaç sene her neticelendi. Dünya efkarı umumıyesinin ve ci- Büyük Şef ebedi nutkunda hUr ve 
b~ızlığırnı~ı makul gösterecek ~tbolcuların ise bacakları gövdeleri - gün iki üç saat çalışmak şartile mü - handa bütün sağ duygu sahiplerinin müstakil vatanı gençlerimize emanet 
""' ~? Vecızesi ile her yanıldı- nın zararına fazla neşvünema buldu - kemmel, pürüzsüz ve. tam bir hale ge- İspanyadaki gönüllüler Atatu·· rk'e hayranlıg'iır.ın ye takdirkar- ederken, "Ey Türk genci, birinci vazi-a•rnız ışın teseı1· . . b - .. d ,__ B . 
ıı d ısını ulmıya çalı- ıgu goz en ıutçmaz. u mnvazenesız- tirmedikçe hava açlmasına müsaade Londra 19 (A.A.) _ Lord Plimut lığının ve Türk inkılabına ve Türk- fen Türk istiklalini, Türk ~mhuriye-

P_ u~~O~!. lilc çok kere büyük bir c,ht isteyen etmez. (Burada müstesna yaradılmış ile Korbcn arasında gönüllülerin çe- lere karşı da sempati ve hayranlığı-1 tini ilelebet muhafaza ve mudafaa et-
tnaı!. v ekı P8zar çarşıya uy- sporda fa~a çalışa~ ~~aleleri çocuklar mevzuu bahis değildir.) Gü- kilmesi meselesi hakkında yapılmak- nın birçok sebeplen :ırnsında bu kur- mektir. Muhtaç olduğun kudret da -

(Hypertrophıe), (adalenın tabu hal - nün birinde egzersizlere devam etmek ta olan müzakerelerin bugün ademi tarma ve kurtulma hissinin verdiği marlarındaki asil kanda mevcuttur" 
-::::::: Orhan Seyfi ORHON den fazla büyümesi) dumura düçar şartile küçük ve kolay havalara baş - müdahale komitesinin diğer azasına memnuniyetin yeri büyiiktür. diyor. 

I• •ı• erler. latır. Bunlar ya bir Sonat, ya bir me- teşmil edileceğini .Röyter ajansı bu ATATÜRKÜN DiREKTİFLERİ Size verilen bu kıymetli ve büyük 
ngı iZ kabin • ~po.r v~~udü t.erbiye etmez, ter~i~e nüe, ya bir romans veya bir bersöz'- baptaki istihbaratına :ıtren yazmak - mesuliyern ödevi şerefle yapacağıru-

esı edılmış vucutlerı tekemmül ettırır. dür. Yani oyundur. Bir yandan mun- d Aile ocağında, okulda, kışlada, tar- za hepimizin imanı vardır. 
tasvı•p d•td• Sporda bütUn adale grupları tam bir taı.am jimnastik egzersizlerine devam ta ır. lada, tezgahta ve fabrikada her yerde B . l Ul Ö d Atat•• k e J J imbisat halinde çalışmaz. Buna imkan ederken, diğer yandan çocuğun zev _ sırasında olmak istiyorsak haluk, be- Tiirk çocuğunu ve Türk gencini, sağ- u ı~n a u n er ur ve 

----- yoktur. Heyecanın, tevlit ettiği sü - kini tatmin için oyun mahiyetinde ha- cerikli, vazifeşin~z, dissi~lin sever, ba- ı iam, gürbUz, güzel, neşeli,. i~i huylu Başv~~ı~. ~~lal ~ayar adlarına 19 Ma-
f talyanlarl "t"I .... f h rat, ha~ketlerin tam imbisatına maru- valar tallın eder. Çocuğun olgun bir şancı, knfas1 gib0ı ~enı _de. muvaze. - işe, savaşa, hulasa yaşamağa elverişli, y~ gu.~~u hepınize kutlayarak bu -

. a 1 1 a arp dir~ h 1 "d""" k has 1 d' neli gençler yetıştırmek ıstiyorsak ıl- lyüksek ve seçkin vasıflı birer jnsan gun butun yurdumuzun her bucağın-tehi k I . . a e geı ıgıne anaat ı e ınce o 

1 

ela 
1 

k t" . T" k .
11 1 e ennı azalttı U~ul ve kaid' tahtında yapılan jim- uman Şubert'ten, Şuman'dan, Bah'- min donelerini gözününde tutmalıyı~. olarak, yetiştirmek için Atatürk, icap .. yapı aca or~nı .aça~ , . _ur mı e-

Tokyo 19 (A.A.) - Çinlil . H ,nastiklerin en büyük faydası hare- dan Grik'ten hattA Beethoven'den Gayemiz Virtioz yetiştirmek dcğıl eden direktifleri vermiştir. tını ~e sayın mısafırlerımızı sonsuz 
~v'un şimali şarkisindeki c:r~ l ~-,ketin keyfiyet ve kernmiyetini tayin par~alara başlatır, yani musikinin !afiyetli, güzel ve çok yaşıyan bir nesil 1 Millet, fırka, Büyük Millet Meclisi sevgı ve saygılarla selamlarım. 
nı~ şehrin Japonlar tarafınd:n ei erı~ 

1
ve takdir etmesindedir. Muayyen spor kısmına geçer ki bu bir terkiptir. ;yetiştirmektir. Öyleyse yapılacak iş ıve onun hükumeti her işte olduğu gi-

edılıne . .. şga. prensi 1 d h'lind dri 1 b l ö d . b 'd r . • .. sı uzerine inhilal etm\ş oldu- . P er ~ ı . e te ce tabi olan, Halbuki çocuk yedi yaşında bir mu- çok basittir. i U u n erın . u ı ea ı~ı az zaman-
~ soylenmektedir. Japon kıtaatın dıkkat ve itına ıle şuurlu bir şekilde siki üstadından ders alınağa başlama- 1 - İlk mekteplerden başlıyarak da tahakkuk ettıreceklerdır. 
b'~n.~uang ile Terşvang arasında~~ yapılan ekzersizler, bedeni olduğu ka- dan evvel evde görenek sureti ile ba- tedricen bütün fikir yurtlar~nda duş Güreş, binicilik, cirit, ~ayak, nı~
o~Yuk kanalı geçmiş oldukları teyid dar, ru~.i vasıfların inkişafına hizmet zı küçlik havalar da çalıyordu!. Yani tertibatını havi birer jimnastik salonu cılık, okçuluk, avcılık, dagcılık, denız-
~nnıaktadır. eder. Çunkü bütün hareketler tahlil- oyun mahiyetinde terkip yapıyordu. vücude getirmek. cilik, havacılık, golf, el, ayak top o-

l<>v'oky~ 19 .<A.A.) - Japonlar Hu • den. terkibe do~ru gider. Sporda ise Sonra hocası onu tahlile geçirdi ve 1 2 _Her mektebin yanında seyirci- yunları gibi ulusal ve ~rsıulu.~l bU
rrı un ışgalıni bugün öğle vakti it- ~lil. yoktur. Bütün hareketlerin ma- sonunda ise gene terkibe vardı. ,siz birer temiz oyun sahası yapmak tün sporların tanzim ve ıdaresını dev
n ~rn etmişlerdir. Çin garnizonu ce. hıyeti ter.kiptir. İlmin bir tarifi de iki terkip arasın-' (maç yapmak için değil) oynamak i- let esaslı bir ödev olarak eline alacak 
d~. ~a§arkiye doğru ric'at etmekte • Filhakika d~nebilir ki çocuklar da- da bir tahlil değil midir?. çin. her şube kendine mahsus tek~iği, me-
lu Pon kuvvetleri, Çinlilerin yo • ha mektebe gıtmeden oyuna başlıyor Demek oluyor ki oyunun hisst ve 3 _ Mektep programlarında her todu muayyen programla bır nizam 

nu kesrneg· ~ ve · 1 · d 1 · k D l t · J>onlar Hu e, ugraşmaktadırıar. Ja • ıç enn e top anan enerji kuvvet- terkibi, jimnastiğin ilmt, tahlil!, teşek- gün jimnastiğe ve oyuna zaman ayır- altına girece tir. ev et, mevcu ım-
bind . şov un 250 kilometre gar • lerini dışarı atmak ihtiyacı ile koşu-ıküli, tedrici, terbiyevi, sporun ise te- ımak. kanlan ve vasıtalan artıracak ve bu 
taraf~~~alunghai ~eıniryo!unun iki Y?.r, atlıyor, zıplıyor,. hillasa vücudü- heyyüd, terkibi ve tek5.müli bir ma - 4 _ Diğer derslerde olduğu gi~i sı- a.lakasile muva~i. olarak. ta .m.üsbet n: 
tedirl mevzilerını tahkım etmek- nu harekete getiren bır takım oyunlar lhiyeti vardır. nıf geçmek için jimnatikte de bır ta- tıceler almak ıçın otorıtesını ve mu-

er, 0~~uyor .. Bu oyunlar da tıpkı sporlar Şimdi düşünelim, pedagoji ilmi bize kım şartlar koymak. rakabesini esaslı bir vazife olarak kul-
-•oıt-.... gıbı terkıbt değil mi?. şunu söylüyor. Tahlil, terkibe, tP~ek- 5 - On sekiz yaşından evvel jim - lanacaktır. 

FRANSANJN MOsTEMLEKE Çok do~dur. Çocu~lar küçük 1 kuı. tekAmüle tekaddüm etmelidir. nastikle vücutlcrini hazırlamamış olan- Türk mil.~et.~, . zamanlarda ve ıne-

Çinde büyük kuvvetler 
harbe girdi 

Şanghay 19 (A.A.) - Çin eyal<?t 
kıtaatından 100,000 ili 150,000 kişi 

henüz Huşov dahilinde bulunmak -
tadır. Bu kuvvetlerin kurtulması ü. 
midi pek azdır. Şehrin Japonlar ta -
rafından zaptı neticesinde bunların 

kamilen imha edilmesi bekleniimek-

Londra 19 (A.A.)- Lordlar kama· 

rası, dün akşam ameie fırkasından 

Lord Snell tarafından verilmiş olan 

ve hükumetin harici siyasetini tevbih 

eden takriri reddetmiştir. Lordlar 

kamarası muhafazakarlardan Lord ASKERLERI yaşta nasıl hır takım neşıdeler belli - Öyle olunca geçmek, birinci olmak ların spor yapmasına müsaade etme - , Unlarda buyuk ışler başarmış ve ba-
Paris 18 : (Husust) _ F yorlar, şarkılar, marşlar söylüyorlar - zevkini tatmin eden cehdi ve heyeca- mek. lşarmıya nnmzettir. Böyle karakter ve Borke tarafından verilen ve hüku -

teml k ransa mUs- sa öyl d la ' d d b 1 b' ·11 t" 1-~ b"l ı· · ı· · t ·b d t k · · e e ordusuna 70 bin k" . 1 • ece e oyun oynuyor r. Bu o- ru son hadde çıkaran spora çocukları 6 _ Jimnastik hocalarına iyi bir is- ı ava a u unan ır mı e ın ze.IUI, ı - me ın sıyase ını asvı c en a rırı 
Jneğe karar vermiştir. 1§1 i ive et- yunlar çağırdıklan şarkılar gibi on - küçük yaşta heves ettirirsek henüz te- tikbal temin etmek. gi, kabiliyet ve idman müsabakaların- knbul etmiştir. Lord Halifaks, İngiliz-

. 20 bin kişi Çinde ve 50 L' ki . ların neş'esini arttınr, iştihasını açar, şekkül devrinde olan uzviyete bir 7 _ İlk mektep çocuklarını üniver- da vereceği kıymetin derecesi elbet İtalyan itilafını müdafaa etmiş ve bu 
!'ık · ın şı Af- vücutl · • • 1 k k · · · be l ·ı 1 'k l 1 ··ı ··1.. ·t·ı·r h t hl"k 1 · · lt l a rnilstemlekesine dağıtıl ak ermı ış e ve uvvetlı bır hale lsuıkast etmiş olmaz mıyız?. siteye sevketmemek. ync mı e mı yas ara o çu ur. ı ı a ın arp c ı c erm1 aza mış o -

ac tır ' koyar. Fakat vücudün ahenk ve mu- Cihan müsabakalarında birinciler 1 Selim Sım TARCAN Beynelmilel binicilik tekniğinin en duğunu söylemiştir. 

T E S 
lık saati veremem. Ben nezirleri hep manki gibi buraya gelirse bu işin sırf - Onlarla şaka olmaz anneciğim ... , Evdekiler neye uğradıklarını bilcmez-

A D O F iyi saatte olsunların isteyişlerıne ben- yalan olduğu meydana çıkar. Hoca - Sen çarşaflan önüme di.iş. Ben ler. Düğün tedarikine, dikişine yardım 
zetemiyorum. Bu işin içinde Hoca Ne- hanımın hilesi anlaşılır. kimse ile şakalaşacak değilim. Dos - etmek için konudan komşudan gen!/ 

MAHALLE KARILARI fise hanımın da arsızlığı var zannede- Gülsüm döğüne döğilne: O doBğruu sbeifrerişGgu.~lrscu.~mcğivma.~·ı.desini zı"yade ~:;va:ıd~i~;:~:a:adın~;r o::ia~n~~~ç~ 
Y H" rım. - Ya gelmeyiverirse?.. zaman _ 

azan: useyin Rahmi GÜRPINAR - Aman anneciğim ıçıne şüphe bana olur mu olanlar? Böyle bile bi- hiddetlendirmekıen korkar . Naçar bulunur. Kimi elinden dikişini, kimi 
" - Rız senin halinde bir tuhaflık!. . No. lS getirme. Sonra işimiz bozulur. le herifi kendi keyfine bırakalım da çarşaflanır. Sokağa çıkarlar. Hoca Ne- biçkisini kimi nakşını, kimi ütüsünü 

ar, ne oluyorsun ? Hiç bö l gını hılemeı. Hemen gidip güveğisini ....... Bu saati de versek yine bunun gitsin güveği mi girsin?.. fise hanımın dernek mahalli olarak bırakarak taşlıkta bayılan bu yabancı 
)'arısı gelip te yastığımın alt yek gece uyandırarak bir ala donatmak ister. üzerine Nefise hanımın yüz kuruş da- Validesi, kızım sabra davet için çok birer sureti müşevveşede haber ver- kadının başına üşüşürler. Her taraf-
t~rdığın Yoktu. Hem bu gece U:: .~ı:ış- Fkakat Hoca hanımın kat'i tenbihi ha istemiyeceğine emin misin? uğraşır. Lakin başa çıkamaz. Ya o diği çukur mahallelerden cümlesini tan sualler y&ğar. Gülsümün anası 
cı gelişin... u 

1 ın- endi izni olmaksızın bu sırrın vak - _ Bilmem... yüz kuruşu bulup buluşturacak Ho- dolaşmak üzere Yerebatandan başlı- barbar bağırarak: 
··-Sualini so tinden evvel ifşa edilmemesi merke - _ işte bunu anlamalı. ca hanıma götürüp vermek yahut baş- yarak Çukurbostan, Çukurçeşme, Çu- - Ne olcak hanımlar? .. Galiba haf-
kaç ı"lmandru~ca ~ü~Um şaşalar. zinde olduğunu ısrarla söyliyerek ka- Ertesi gu"nü Gülsüm Hoca hanıma ka bir yoldan dügvünün tehirine te - kurhamam mahallelerini ibrer birer taya düğününliz var? Fakat niçin iyi 
b· ır • derdmı açmak · · d b 
ır hemraı ar ıçın mı u fikirden vazgeçirir Gülsüm gider. Saati getirdikten sonra başka şebbüs etmek hususunda Gülsüm ter- gezerler. Her gittikleri mahallenin bek- ce araştırıp sormazsınız?.. Size damat 
hdidi ile bu ayıp ta Hoca hanımın söyler, ağlar. Hikaye tamam üç çıkın masraflar etmek ihtimalı olmadığını ter tepinir. çisini bularak önlerindeki (persembe) olacak herif evli. (Elile Gülsümü gös-
dına son d na nıanı ola ola zavallı ı içinde düğümlerle tılısımlı dokuz me- sorar. Nefise hanım bu muhtemel mas- :. ye o mahallede düğün olup olmadığını tererek) İşte karıs•... Bir de nurtopu 

elmiş old • erecede bir dolgunluk cidiyenin sandıktan çalınmasına ge -
ugundan artık k r . raf kapısını bir türlü kapamak iste- Üç senede biriktirdiği dokuz meci- sorarlar. Bu dört mahalleden yalnız çu- gibi oğlan var. Onu da evde bıraktık. .. 

ınağa, ne d .. ne sır sa - , ınce valıdcsi de artık ,göz yaşlannı miyerek: dı'yenı·n bı'r tu"rlU acısını unutamıyan kurçeı:menin bekçisi o hafta icra o - l l 1 b' h 
t . e &oz yaşını tutmağa ta- t t .. . .. ~ Orta yaş ı oya ı yemeni i ır a -

a getıremiyerek k • ı u amaz. Soyleşırler , ağlaşırlar. Va- - Buna dair kesenkes bir söz soy- kadın hiddetle kızına der ki: lunmak için hazırlığı görülen yalnız mm·. 
tıl anasının ucagına l"d . . k d' . z· 

ır: , 1 esını en ınden ziyade teselliye liyemem ki... _ Kalk. Önüme düş bakayım. E _ bir düğün olduğunu haber verır. ı-

1 

h •1 k - Bu düğün için ayın stı:ı çarşnm-
- Ah anacıv mu taç gören Gülsüm nihayet der ki: Cevabını verir, Gülsüm bu haberi ğer bu evlenme oyununun aslı faslı fafhane olacak o evi bek~den sag ı basında söz kesildi. cBir giin geriye 
lllandır bnn gnım akniacığım... Kaç - Anneciğim artık ne söylemek gizlice anasına getirir. Perşembeye alırlar. 

el 1 " e çe yorum başıma para ed d ğl k İ . . . varsa kimseye on para vermeden ben bırakın bu işte bir uğursuzluk ola -
en eri biliyor . '. . .. er, ne e n ama · yı saatte yani vukuu ihbar edılen düğüne de du'.ğü'nil bugün bozarım... Hoca hanımın bö.vle keşfine na- l 

··rn musun. Bızımkı us- olsunlara d'V' . . d"k . c:ıkı- dedim kimselere söz an ntama-
e cvleniyo t · ver ıgımızı ver ı . Sımdi iki gün kalır. Ana kız o gece hiç uy'lV _Nasıl olur annecigvim? Sonra Ho- kız hayrette kalırlar. Meraktan hele-

u d' • r. yı saatte olsunlara iş Ü k k ld cım ... 
UgUnü bozd rt k . . Y z uruşa a 1

• Bu fedakarlığı mazlar. Ana der ki: ca hanımı, dolayısile ötekileri gücen- candan Gülsümün eli ayağı titrer. Yi- M t~hh b. l d ' 
en ı u ınn ıçın bu ev · da edebil k · · ? B - .. .. S •

11 
•• ii ct amca ır ıanım mer ıve -

ça ıp götürmed'ğ' k 1 ece mıyız... u ugurda - Kızım aklını başına topla. Koca- diriverirlz. ne neyse bin gayretle yurur .. ag ı: 
F'e · ı ım şey a madı. Saatini feda ed. . ' . . k d .d 

1 
ııin son basamağın~ oturup alnından 

. ryadıle macerayı 1 , 1 .. 1• ıyor msun. nın halınde ben hıç evlenmeğe hazır- - Onlar benim dokuz mecidiyemi aldıkları düğün evine n ar gı er er, 1 h . .b. ter do"kcrek·. 
r a 1 mm vve ıı aa- - Dnkuz mecidi · üst" b. 1 k 1• t . . 

1 

no ut tanesı gı ı 
n atır. Vttlıdes· d ğ ..:ı vcnın une ır ı n ameti görmiiyorum. Azıcık sab- aldırdıkları vakit gücenip gilcenmiye- Kapıyı çalarlar. çerı gırer girmez, da-

ı e neve u rrıt.ıı- dt> ball'•ndan b .. k l k k 1 
• ~ e~uzar ama ır yı • rot. Eğer bu cuma gecesi kocan her za-

1 
ceJtimi dilşUndüler mi? ha taşlıkta Giilsiim dilşer baytlıverir. 



YENi SABAH 
Sayfa: 2 

kakta ve mahkeme binası önünde ka-

Y> 
·~adan MAHKEMELERDE ,, ~ Şark vilayetlerimizde ... 

•• •• Kansının katili kazalara karşı tedbir ,,su 
Bundan dört, beş ay evvel, Beyazıt.-

ta Takvirnhane caddesinde Fatih Sulh alınıyor 
~.an Ceza mahkemesinin bulunduğu so - Çocuk Masalı 

-ıJ. nsı şükrüyeyi bıçaklayıp öldürmek- Kamyonlar 18 kişiden 
-ous;)- Londra ma- ten suçlu Sucu Halilin muhakemesine fazla yolcu alnuyacaklar 

"'."11endiğine göre ~tal!.~ dün Ağır Ceza mahkemesinde başlan-ı • _ 
. "gilinın geçen cumartesı gunu mıştır. Erzurum, 14 Mayıs (Hususı) 

Sadinin · fedakarlığı 
cenovada söylemiş olduğu nutkun Sucu Halil hadiseyi şöyle anlatmış- Trabzon yol~nda vukubulan son a~
burada uyandırdığı te~ir hayret ve tır: I lı ve ~k fecı ~yon-~~ dolayısı
cansıkıntısı tesir olmuştur. -Şükrüye 13 senelik karımdı. Bir le, Dogu Belediyecilerı mühim karar-

Nutukta Duçe İngiliz - İtalyan an- gün benden ayrıldı. Şoför Lı'.ıtfi ile !ar vermişlerdir. Verilen bu kararlara 
laşmasından dolayı memnuniyet be- Halıcıoğlunda bir evde oturmağa baş- göre: Büyük ve küçük kamyon ve 
yan etmiş ve ayni zamanda ihtiyat- ladı. Bir gün gelmiş evden eŞyaları da kamyonetler on sek~ ~~~_fazla yol
kiir surette !ngilız Başvekili için hür- alarak götürmüştü. Karım şoför Lut- eu alamıyaeakl":' gı.b'., şoforun Y~
metkarane bir lisan kullanmış ise de ii ile cünnü meşhut halinde yaka - da da, ancak hır kışı bulundurulabı- ' 
bu nutkun asıl ehemmiyetli noktası landılar. Aleyhlerine zina davası aç - lecektir. Bununla beraber yük alan 
Fransa aleyhine çevrilm;~ olmasıdır. tım. Ayrıca ayrılık teşebbüsü için de kamyon ve kamyonetler .aynca yolcu 
Bu cihet İngilizlerce endişe ve hatta Fatih Sulh mahkemesine müracaat alamıyacaklardır. Gecelen de, s~_at 24 

biraz da infial ile karşılanmıştır. etmi tim. Hadise olduğu sabah karım- den sonra yol boyunca seyrusefer 
Sonyor Musolininin Ccnovada söy- la muhakememiz vardı. Orada Lutfi yapamıyacaklardır. Çok yerinde veri

lediği bu nutukta İngiltereyi Fransa- ile karımı beraber gördüm. Şoför Lut- len bu kararlar derhal mülhakata ya-
dan ayırmak maksadı takib edildiği fi beni görünce Şükrüyeye: yılmış ve tatbikine girişilmiştir. 

-2-

görülüyor. c- Bak, serseri kocan da burada!> --•o•--

Duçenin bugün ortaya bir Fransız- dedi. Ben de: Merzifonda hayat Aptullah Rosgaliyi Cengizin başı-
İtalyan anlaşması atarak harici Fran- «- 13 senelik kanmla gözümün ö- Merzifon, 14 Mayıs, (Hususi) na yolladıktan sonra kendisi de bir 
sız politikası üzel"inde müessir olma- niinde böyle gezmeğe utanmıyor mu- Merzifon, son yıllar zarfında göze çar- kayığa hincrek karşı sahile doğru kü
yı düşündüğü söy !eniyor. Yani gerek sun?> dedim. Bu sözlerim üzerine i- pacak derecede terakki etmiş bir ilçe rek çekmeğe başladı. mi ayağı.nı kim çözer!> diye düşün -
İspanya ve gerek Rusya cihetinden kjsi birden taşlarla üzerime hücum merkezidir. 4 bin haneden fazla olan Rosgalinin sözlerine kanan Cengiz dü. Bu vaziyette iki saat geçiren za
Fransız siyasetine tesir etmek istme- ettiler. Bıçağımı çekip Şükrüyeye bir İç Anadolunun şirin bir köşesi olan buraya kadar gelmişken mukaddes vallı çocuk eli kolu bağlı olduğu hal-
mektedir. kere vurduğumu biliyorum. Sonra Merzifonu bağ ve bahçeler çevirmiş - gölü görmeden dönmeği doğru bul - de uzandı. 

Dünyayı dolaşırkllf" 
Faydalı ve merP" 

şeyler 
ilk lokomotif 

Dünyanın ilk lokomotifi ıSS' ı' 
sinde on iki tekerlekli olar~ 
mıştır. 

Resim size dünyanın bu il): 

motifini gösteriyor. 

Deniz fenerleri 

İngilterede hükümete muhalif olan kendimi kaybetmişim. Bu h~diseye tir. madı; Rosgali: Bu sırada arkasında vah~i bir ho - '!!!lir' .. . . 
mahafil bilhassa bu noktayı öne SÜ - de sebep komşumuz Binnaz' dır. İlçe merkezinde dört ilkokul ve bir _ Fakat beni vapura yetiştirmek murtu ve bir su hışırtısı duydu. Ba - ~ ........._... /, 

rerek Çemberlayn 1'ükiımetine karşı Bundan sonra Şahit Binnaz dinlen- de orta okul bulunmaktadır. İlçeye şartile giderim, dedi. şını çevirdi. · ,~~--~/~ 
tenkitlerde bulunuyorlar ve Çember- di Hadiseyi şöyle anlattı: yakın bulunan diğer kasabalardaki ta- - Merak etmeyin efendim, vapur- - Alahım timsahlar! _ : / 
lanyn'in İtalya ile anlaşmakta belki - O gün Şükrüye ile beraber mah- lehe buradaki orta okuldan 15.yıkiyle dan evvel burada oluruz. Bütün cesaretine rağmen - man- -::'.'. • .:· "'"?"", _-

. _ .. .. kemeye gitmek üzere Beyazıttan ge- müstefit olmaktadır. Mukaddes göle geldikleri zaman zaradan tüyleri ürperdi. Yalnız oldu- · - ~---,.j 
de acele etmış olduguııu soyluyorlar. k Hal"! .. .. .. ıktı B" d . k . 1 ld detY çer en ı onumuze ç . ır en - Merzifonda o uma heves.ı son yı - Cengiz buranın güzelliğine hayran ğunu bildiği ha e yine: Fırtınalı gecelerde, engin -t/ 

--«O•-- bire Şükrüyeyi kolundan çekti. Bı - !arda artmıştır. Halk boş zamanlarını kaldı. İri yeşil yapraklı hurma ağaç- - İmdat! İmdat! Diye bağırdı. ortasında yüzlerce, binlerce . 
Fransız matbuah hakkında çaklamağa başlad1. Kadının barsak - Halkevlerinde kitap ve gazete oku - Jarı, oraya buraya serpilmiş gibi du - - . Geliyorum, geliyorum; korkma hayatını, malını kurtaran delil~ 

başvekilin ihtarı lan deşildi, yere yuvarlandı. Ben ba- makla geçirmektedir. ran nilüfer çiçekleri bu güzellikleri efendım! Ayaklarınla vur ve olanca ]eri şüphesiz, ki insanlığın eti 

. . ğırmağa başladım. Şükrüyenm yanın- Bu şirin ilçenin başlıca kazanç mem büsbütün artırıyordu. kuvvetinle bağır!. catlanndan birisidir. t!J 
Parıs 19 (A.A.) - M. Dala~yc, da şoför Ltıtfi yoktu. Şükrüyenin baı dokumacılıktır. Bugün Anadolu _ - Mııkaddes ada bu mu? Diye Cen- Cengiz sesin dediği gibi bağırmağa Resmini gördüğünüz fener 'i" 

matbuata be_Yanatta bulunank F ran- Lı'.ltfi ile buluşup kalktlğını da bilmi- nun bir çok yerlerine sevkedilen mal- giz Rosgaliye sordu: ve ayaklarile tepinmeğe başladı. Bu Amerikadııdır. Bu fener saye5,.JI, 
~ad~ ~eş~dı~~t\~an yanlış h~ - yorum. Yalnız komşulardan böyle bir !ar Merzifonun yerli dokumalarıdır. - Evet istediğiniz gibi karış karış mücadele arasında kahve renkli kü- mi senedenberi oralarda hıç bit 

l 
erderı~ t" ~y ın e unmuş ve §OY- şey işittim. Belediye memleketi güzelleştirmek gezebilirsiniz; sizi hiç kimse rahatsız çük bir mahlukun, üzerine hücum e- kazası olmamıştır. 
e eıruş ır Mahke 1m· şahtı . tb· li di • . me, ge ıyen enn ce ı için sarfı mesai etınekten geri durma- etmez, Bana paramı verebi 'r misi - den timsahların ağzından içeriye ·- Orta çag"daki ameliyat 

Bazan şu veya bu memleketın se- için başka güne bırakıldı. k d niz? kenler attığını göremiyordu. 
lferberlik yapmış olduğu, hazan ına ta ır. 

Parayı peşin vermek adet olduğu- Sadinin sesi onu kendine getirdi: 
Fransanın bir ültimatom aldığı ha - T rakyada kavun karpuz 

Ş kt b l d• l nu zanneden Cengiz parayı verdi a- - Efendim bir bıçağınız var mı? 
ber veriliyor, bazan da bize saçma ar a e e ıye er k ·r· k ld 
bir takım kararlar, musJihaM mak _ çal 00peratı ı UrU U ma şöyle de düşünmekten kendisini Şu ipleri keseyim. 
satlarımızla taban tabana zı! karar- ışıyor . Edirne 18 : (Hususi) _ Bigada ka- alamadı. Bir ada üstündeyiz. Bura - - Cebimde olacak .. 
lar isnat olunuyor. Erzurum 10 '. _ _<Hususi) - Üçüne.Ü I vun ve karpuz satış kooperatifi açıl- d_an uçup gidecek de~ilim ya .. Bu he- Beş dakika sonra Cengiz ayağa 

M. Daladiye, yanlış bahar işae e _ Genel İspekterligın hududunu teşkil' mak üzeredir. İktisat Vekaletinin mü- rıf neden parayı peşın aldı. kalkmıştı. Bu suretle delikanlının ha-
denlerin kanunen tecziye edilecek _ eden yerlerdeki belediyeler, esaslı ve tehassısları İktisat Müşaviri ile birlik- Rosgalinin söylediği :mabedi gez - yatı kurtulm~tu. İkisi de bir ağaca 
lerini beyan etmiştir. dürüst bir programla çalışmaktadır. te Bigaya hareket etmişlerdir. Koo _ mek üzere adanın içerisine doğru yü- tırmanmışlardı. 

Belediyeciler halkın sağlığı ve bütiin peratif mahsul mevsiminden evvel ku- rüdü. Fakat böyle bir mabet yoktu. Geçirdiği tehlikenin büyüklüğünü .,i 
Fransa borsasında otuz kişinin ihtiyaçlariyle yakından alakadar ol- rulacak ve aza sayısı 1000 i bulan u - Ağaçların altından geçerken birinin anlıyan Cengiz Sadinin boyn·ına sa- Orta çağlarda, 5.meliyat ,...., 

tevkifi maktadır. Bunların içinde Erzurum zunköprü satış kooperatifi ile kollek- üzerinden büyük bir hışırtı ile önü - rılarak: hastaları bayıltmak için dalı' ,J 
Paris 19 ((A.A.) - Polis, dün öğ- Belediyesi, son yıllarda memleketin tif hareket edecektir. ne bir şey düstü. - Seni buraya kim gönderdi Sadi! ilaçlar, enzelı:siyonlar bul~ 

leden sonra esham borsasında dokuz medenl ve içtimai ihtiyaçlarının ön T k a·· t v·l· 1. d Düşmesile Cengizin iki kollannı Diye sordu. Hastaların acıdan kımılda;ı;'-ra yamızın or ı aye ın e man- . . k' . · . · 
kişiyi tevkif etmiştir. Bunların ara _ safında bulunan elektrik, su, park, as- d 

1 
d h k .k 1 d al k yakalaması bır oldu. Elınde ı kement· - Sadı, Aptullahın efendıyı bu a- kaçmamaları ve ameliyatı y" 

ıra ar a a te nı a tın a ç ışma - . . .. .. .. . . ' .. tı 
sında bir borsa simsarının katini d~ ri mezbaha ve genel hali\ gibi bir çok d lk . f le Cengızın kollarm1 baglamağa uğ - danın ustunde bırakması ıçın Rosl(a- rakmamaları için onları 5~ 

ta ır Ha ın ve pıyasanın men aat - k Ilı Ce . k d 1. .. k d ·•· · d d B 
vardır. Bu adam, Fransa esbammın işlere el koymuş ve muvaffakiyetle 1 ·d ...... 1 k dı al b" _ r~ır en; zava ngız ar'!sın a ıye yuz uruş va ettıgıru uy u. u- surette limeliyat masasına 

arı uşunu ere man r ar ır pro A 11 hı .. .. b" • d'" .. . . S d" ld' b 
piyasası üzerinde tesir edebilecek neticelendirmiştir. Belediye memleke- ııtu a gorunce ır tuza-ıa uşu - nun ıcm a ı ge ı uraya.. dı 

dd ı k b J fesörümüzün raporu üzerine teksif e- rüldüğünü anlamakta ııecikmedi. - Kayıkla mı geldin? . , 
bethahane sözler sarfediyordu. M~.-- tin tımakbütün ca e er~ par e u var dilmektedi. 60 mandıra olan yerlerden S d" · ka a- le s di K ı J1 

ta her cadde U.• Günün hevecanı ve akıbetinin n<! o- a ının yı ı yo a bili 0 a y r e S 
kuflar hakkında devletin lcre-iısini yap ve - - , • 

zerindeki canlı M'•şmaları devam et- m_ an_dır.a sa}_·.ısı 40 a • 40 olanlar 26 ya lacai!ını kestire"liyen Cengiz bavıldı: vor ki gece bu ad-va timsahlar gelir; J 
ihlal töhmetile takibat yapılacHtı r. ~ B ı k cır afi 

mekteCir. Erzurum belediyecileri, ınmıştır. oy ece a o masr arı a- Kendine gdd'fü zaman Aptullahın 0 vakit efendi ölecek.. Da"8naınadı. yapmanın US 
Bir İtalyan tayyaresi düştü memleketin bütün ihtiyaçlarını gü - zaltılmıştır. kıyıdaki bir sandalda oturnıus kendi- Sahil bovunca koştu ve yüzerek bu-

nünde önliyebilınek için geceli ve Köylerin manevi şahsiyeti adına ya- ,ini muzaffer bir b~la sfzdüğünü raya geldi. Size kolay resim yapmarıJll 
Tunus 19 (A.A.)- Dört ldşiden i

baret mürettebatne K;.tanadan Trub

lusugarba gitmekte olan bir İtalyan 

askeri tııyyaresi motöriıne ar,z olan 

bir sakatlık dolayısile cenubi Tu -

nusta kain ve uçtılnıan memnu o

lan Şemakda karaya inmiştir. 
Tayyarede ne silah, ve ne de fo

toğrıtf aleti vardı. 'l'ayyareye ku -
manda etmekte olen zabitin bu yere 

inmesi hakkında Ksstel-Benito tay-

yare meydanına malllmat vermesi-

ne müsaade edilmiştir. 

gündüzlü yonılmak bilmiyen bir pılan mandıralar çoğalıyor. Ve bun- gördü. _ Ne? Yüzerek mi geld;n? nü gösteriyoruz. Bu usulü 
mesai sarfetmektedir. dan köy sandıklan kazanıyor. - Bu ne demek? Ne diye beni _ Efendi Sadivi dayaktan kurtar- rek bir tavşanın resmini ga~ 

İki üellif d .. il İzmir Fuarı Trakya pavyonu ıçın baiifadın? Dive bağırdı. Beni getiren dı. Sadinin de efendiyi timsahlardanllıkla çizebilirsiniz. 
m laraskınea ue o de çalışmalara devam olunuyor. Son kayıkçı nerede? kurtarm"'ı lazmı. Hem efend;nin ak- 1 inci, 2 inci, 3 üncü şeJdll 

o aca d k' b il 3 .. .. ldi"'ll~ hazırlıkları Bayan Mai e Diri in aş- - Sizi getiren kavıkÇl geriye döıl- lında olsun ağzı açık üstiine bir tim- s e yapUL uncuye ge 6' 

Paris 19 (A.A.l - l:.ernştayn ile 
Burde arasındaki düello bugin Parls 
civarında hususi bir sahada yapıla -
caktır. Her iki müellifin dün yapmış 

oldukları toplantı ihtililfın dostane 
surette halline medar ol.namıştır. Dü 
ellonun kılıçla yapi!·.nası muhteldir. 

Meksika 19 (AA.)- liöyter ajan-
sı muhabirinden: 

kanlığı altındaki kadınlar kolu yap - dü. Ben de şimdi dönecel':im.. Beni sah hücum ederse cok dikı>nli çalıvı !karşınızda güzel bir tavşan 
mış ve son siparişler dahi verilmiştir. dö~dHi'ünüz ve baskalannın yMın- ağzının içine daldırmalı; o vakit tim- 'receksiniz. ~ 

Fransa boks şampiyonları 

Paris 19 (A.A.) - Fransa h >•oz 
siklet boks şampiyonluğu: 

Bernar Böru, on iki ravun•ıuk bir 
maçta sayı hesabile Jorj Bahy'ı <löğ
müştür. 

da kücük düsürdüğünüz için burada sah ısıramaz.. Her hafta size_ ayrı ~yn ~- ;/ 
bağlı kalacaksınız. - Ah. alr·'lı fed"'<ar rocuk!. Haya- ve başka şeylerm resimlerjJJJ ~ 

- Defol git; fakat defolmadan ev- tımı kurtardm. Seni Aptullahın ya • !ıkla yapmak usulünü öğr~ 
ve! kollarımı ayaklanmı da çöz! n~na gönd.er~iyecP\i'im art>k. Polise , - Sadi efendi ile nereye ol~ 

- Her halde sizin elinizi ayağınttı ıııder vazıyetı anlatınz. Ondan sonra! sun gitmek ister. Efendi o I< 
çözecek bulunur. berab~r İstanbula döneriz. Benimle ki ... 

Cengiz kendi kendine cBenim eli- gelmek ister misin küçük? f. fJ. 

~I n
l - Canım çok çalışmak istiyor. De- yorum. Celilenin kokusundan uzak, - Öyleyse Allaha.ısmarladık. Vapur Celile: 

S ABAH ŞARKiSi d:.m. serbest olmak ne saadet. Adela buse- kalkacak. _Cesaret edemiyorsuı>\lı J 
- Çalışın, bu iyi bir haber. vincin sarhoşluğu ile başım dönüyor. - Seni alıkoyacağım. Bütün emek- diye alay ediyor. Ben söylil"'J 

l.lıi,lııll•••••••••••••••••••••••mm••••-lıl - Yalmz iki şeye tihtiyacım var: Rıhtım. Biletimi alıyorum. Bekleme !erimi boşa çıkarmıyacaksın. Seni Kızı görmek için mi İstanbııl9 
Nakleden: Nebahat PEY AMI SAFA No. 15 Sükı'.lnet ve yalnızlık. salonunu geçiyorum, Celile sapsan, kaybetmek için kurtarmadım, anlıyor istiyorsun. Güzel. Bunun içi!l 

_ Salonda çalıs_ın. önümde duruyor. musun!. çıkarmağa ne hacet. Yuıı~ 
sonra onu düşünmeliyim. Benim ya - sini duy.nağa nekadar çalışsam yine ·ıifİ" 
lan söylememe ihtimal vermiyor, i - kadın ve erkek biribirlerini arıyor ve - Haber vereyim. Oraya kapana- - Ben keşfettim. Nereye gidiyor - Bir hammal durmuş bize bakıyor, ~~.!eelirg,o"~i=em.ün. BeHanyırç,ek~s~~ 

- sun? Omuzlarımı silkiyorum. 'il'. 
nanıruyor. Sonuna kadar idare etmem buluyorlar Biribirin~ kafi gelen iki cagım. S nı bahane etme rica ederiırt"" 
lazmı.... Onu hor gördüğüm için, ge- hayvan. Bir ahenk yapan iki sefalet... Ne zaman başlamak istiyorsun? - orma. - EBen çocııkk değilim. Celil ış· itiyor musun Faruk, ..nndl J 
l.iiigüzel seçmiştim. Kalbini verecek Hemen şimdi. Sen Refikle •. ı. - Gidiyor musun? - vet çocu sun diyor · e. Da- •-- ,., 

,..- dönmek istiyorsun... ~ .JI 
adam bulamadığı için vücudünil ver- VI gez. - Hemen döneceğim. h.a. vapurun kalkınasma yirmi daki- ,V J aldın, onu ar1yorsun1 vicdan . ' 
mişti... _ Peki. Ben ona gidiyorum. Sen _ Yahut hiç dönmiyeceksin. . ~-var. Biraz bekleme salonuna gide· yuyor3ıın. Bunu ben pek ;1ı ./. 

- Faruk beni seviyor musun? İstanbula gideceğim. Orada ne ya- de fazla kendini yorma! - Sana vadediyorum... rum. O kadar lrorktuğum ~~ 1 

Çoktanberi benim buhranlarıma, pacağımı bilmiyorum. Kızımı görece- Beni piyano öniinde bırakıp gidi - Celile elile bir isaret yapıyor. Re- Orada oona tekrar soruyor: ld ed '- .,Jl!I"' • ge i . Seni r dedebiL,e, 
ilaçlarıma, yiyeceğime ait bahislerden ğim ve öpeceğim. Böylece daha uzun yor. Büyük bir nefes alıyorum. He - fik te geliyor. Bana: - Nereye gidiyorsun? k~ 
b••ı.. b" k ık. B d rilmi< kat'! bir kararım yo · 

'.'9"a ır. şey onuşmamışt • ir en- müddet sürünebilirim. Merhamet ve men pardesümü, şapkamı ahyorum. _ Senin çılgınlık yanmana mil.ni o- - Ciddi bir iş beni İstanbula çağı-
bıre sualınden korkuyor... minettarlığın ilham ettiği bu bağ ha- Bir iki satır karalıyorum. cİstanbula lacağız. Diyor. rıyor. yı göreceksin, aranızda ne :;I, 

Ve buna mfuıi olınd:: için yavaşça, na neiret veriyor. V;, ondan duydu- gitmeğe mecburum, hemen dönece - - Hapis miyim kuzum? - Hangi iş? bilmiyorsun, tesadüfe, talie .. :/. 
titreyerek dudaklarını dudaklarıma • k b . .• a· . B k ğim > Süheyl"-! Türkan' Sabırsızlık- _ Kızımın du··g·u··nu··. sun. Bol.ki tekrar Izmire. dD "" gum zev em ıgren ınyor. u a- · · - Evet benim a~kımın onun arka· flr 

üstüne koyuyor. Bu buse yalvarır gi- dının eso:i olmıyacağım. Evimin ya- tan çıldıracağım. Vapura vakit var. daşlığ;ının mahpususun. Cevabını ve- -Yalan söylüyorsun. Belki de hiç gelmiyecek~~ 
bi. Bu hasta vücut ölüme mahkı'.ım k d b" "d • . O l b Yanın aaati geçırm· ek içm" deli gibi rı·yor Celile. Sakin lal di R fik k oimaz ... Pekala karım dö mm a ır yere gı ecegım. nar e- - o ım ·yor e avga 
bir vücut. Birdenbire hararetleeniyor . .. d Süh" 1• .. • . k odada dönüyorum Belki hastalık ya- Düşüp yolda bayılabilirsin diye etınek lüzlliilSuz. yorsan çok geç.·· f 

nı gorme en ey ayı goreccgım; ı- . uyeıJ. 
ve bir makine gibi sıhhatli ve arzulu .. ,._, t kr d"" •. j nn beni yere vuracak Mevcudiyeti- ilave ediyor Refik. Cehle beni zorla oradaki koltuk - - Böyle bir şey düşün1'l 

zımı gorece~ım ve e ar onecegım. · . 
vücude temasile ihtizaz etmeğe ba~lı- S ah t ,.___ h 1 d eeı·ı . ni hissediyorum· cBen daha burada- - Sen de İstanbula benimle bera- !ardan birine oturtuyor, - Evet. Çok geç. Scnil' ıs1' 
)•or. Süheylayı gözümün önüne ge - ı::ıcan~lı:::ı s:::a~7· o ıb:n~: 1,yım. Biliyor mu~un?> Biliyorum. Par- ber gel. 1 - Harareti var! Bakınız rica ede· mfuıi olurken fena bir surP' 

k k 1 C !il · ed ı f k J şıla•mamana çalışıyoruz. tiriyorum ... Artı ihanet etme ya - dışarı vurmuyor fakat için için beni. desümün yakası kalkmış, şapkam göz- e · e ıtiraz iyor. rim._ Re i an atır mısınız? 
ruz !Akırdıda kalmıyor. Vicdanımın se- kıskandığını hissediyorum. Ona: J 1erime kadar indirilmiş; süratle çıkı- - Hayır gitmiyccek. - Neyi anlatayım? (Detııı·lfl' 
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İ • EMA Dün memleket gençliği bayram yaptı 
Mari Antuvanet filmi 
birçok tesirler yapacak 
Norma Şarar artık kaş farını kesmiyor. Bu 

moda hevesk8rlanna bir ders midir? 
Holly - Wootbl ~evrilmekte olan ve 

henUz ikmal edilemiyeı Mari Antu
vanet filmi gerek kadın ve gerekse 
erkek modaları ve umwnl hayat üze
rinde bir hayli tesirler yapacaktır 

Bu fıbnin baş rolünü yapan Norma 
Sheare:r kaşlarını tabii şekilde bırak
tıgı için moda heveslileri de artık kq
larını traş edip kalemle kaş yapmak
tan vaz geçeceklerdir. Kaş traş etmek 
modası bir hayli hafiflemiştir. Filin 
0Ynandıktan sonra da büsbütün orta
dan kalkacağı umuluyor. 

Bu film dolayısile saç modalan da 
berberlerin fikrine göre sonbahara 
doğru bir hayli yeniliklere uğrayacak
tır. ' 

Yüksek ticaret, uçak talebeleri, 
Beyoğlu, Bakırköy, Eyüp, Kasımpa
şa, Cumhuriyet kız. Çapa kız, Nişan
taşı, Fatih, Süleymaniye, Cağaloğlu, 
Kumkapı ve Taksim orta mektep _ 
lerile İstanbul erkek, Galatas:tray, 
Pertevniyal, Vefa, İstikW, Şişli Te
rakki, İstanbul kız liseleri. 

İlk olarak bütün mektep bayrakla
rının ~e bayrak merasimi ya
pıldı ve hep bir ağızdan lstüdaJ. 
marşı söylendi. Arkasından Vali 
Muhiddin Ustündağ hulasa olarak şu 
nutku söyliyerck şenlikleri açtı: 

•-Bayanlar, Baylar; 
Bize şeref veren değerli humru _ 

nuzla bölgemizin 938 yılı spor ve 
gençlik bayramı şenliklerini sevinçle 
açıyorum. Bu gün, milli varlığımızda 
hudutsm bir köşebap, bir dönüm 
noktasıdır. Tam J9 yıl önce Atat.ürk 
sonsuz vatanseverliğinden ve ölçü -
süz azinı ve iradesinden aldığı ilham 
ve kuvvetle Türkü mahkfun eden 
ölümün suratına tük.ürmüş milli ha
yatın asıl varlığını koruyup kucak
lıyarak onun yolunu cehenn<!min uçu-

Marie Antoinette'ı çeviren artistle- Norma Şerer rumundan istiklalin saadetine çe -
ıin Yliı.lerındeki sinek biçimi benlerin 1 dalan arasına kanşıp iyice ş~~re~. bu- , vir~tir .. Kıy~ctlerin, _kuvvetlerin 
d~ moda olacağı ihtimal dahilinde!dir. lacak olan şey bıyıklardır. Çunku fil- ve guzellıklenn sembolu Atatürk -
Çünku Holly - Wootta tektük olarak me iştirak eden 2000 kadar artist ve tür. Türk genci örneğe layık ve sa
suratında sinek biçiminde ben koy _ figüran bu filmden evvcl bıyıklı iken ı dık ol, yaşaSJn Ulu Önder, yaşasın 
muş 01anlarn rast gelini~ or. bıyıklarını traş etmek zaruretinde kal- Türk genci ve sporcusu.> 

Mamafih mütehassısların dik" mışl:ı.rdır. Alkışlarla biten bu nutuktan son. 
l . ~unee -
~rınc &ö.re bu sinek modası k-'-' Bu moda alıp yürfirse bir hayli bı- ra kız muallim mektebinden Hürmet 

er \:Al.er En . . k - I - 1 '· araSJnda taammU t . k . ç·· yıkların yerinde yeller estiğini göre- gının ço guze soz eri tar..ir.> et -
lı:ü m e mıyece tır un- · t• · M · · ·· mış ır arı Antuvam çeviren artistler cegıı... . . • 
bu i~ çok . 

1 
. . Mamafih bu da pek olmaz.. Daha sonra mekteplenn geç1t res-

L__ . sınır enmış ve ısyan etmiş- n ··ı: . B f'hn .. '--~''- '-'- mi yapılmıştır. Yukarıda isimlerini 
~ de film direktö ıer· . u asa. u ı munaseueıuc uu 
~ k r ının çelik ira- hayli zamandır Holly - Wool on al - yazdığımız bütün kız ve erkek :mek-
buri r Al'Ş1sında boyun eğmek mec - tıncı Louis zamanını yaşıyor. Hatti tep talebeleri istisnasız olarak dinç 
A!~~ ~ışlardır. On albncı Louis namile bir de büyilk ve çelik adımlarla geçmişlerdir. Ar-

u film dolayıslle ukek mo- bir pastahane açılmıştır. kasından önce kız ve so6ra da erkek 
talebeler uzun uzun alkışlanan jim

Hoiivut1a rekorlar 
. § zrı )\Ilı-_ fİ)'atla ort -'--

nastik gösterileri yapmışlardır. Bü
tün bu merasime 2907 mektep tale -
besi iştirak etmiştir . 

tıst patinnj . ın . sıg • - ar- dur. 
dir. Bu arti: k=u. So~ja Hcnic' § En mUşfik 
- s·ı.-. ... - . 1 uç mılycın dola- Shearer'dir 

Şenlikler bittikten sonra meı...-t~µ 

ve iyi anne Norma talebeleri Taksim abidesine gelerek 
çelenk koymuşlar ve buradan dağıl

olan erkek artist mışlardır • 
(128) kat elbiR- KADIKÖY STADINDAKİ 

... 6UO .a etlinniştir • 
. § Holly _ W~ en . . §En~ el~sesi 
iki saal sürm .. t;". kısa Wln:aç Adolf Menıoou dur. 

M'OsABAKALAR iı.dı dı l1§ ur. Bu da Yune Long si vardır 
vacı r · 

§ HoU ·_ Vl § Taşına göre en çok para kazanan Dün öğleden sonra Kadıköy Fener-
f'red A:ıoiredı oodun en iyi kocası artist Shirley Temple'dir. bahçe stadında Halkevleri arasında 

§ En lıı: 
1 
r. § Stüdyo sahiplerine çe'irttiti fiha- muhtelif miısabakalar yapılmıştır. 

&-. y 81 
.::. ~ artist ~ Hop- l~ en çok tuzluya oturan artill Gre- Sahada bulumıı 1'900 seyirci önün

clar ayce · Bu utist şimdiye ka- ta Garbo'dur. de yapılan Grelro-Romen v~ serbest. 

§ ~v~~- . § Fevkalide süratle şöhret kazanan güreş müsabakaları çok alaka uyan. 

Gedikli erbat talebe bir ıpor eğlencesi Japmbla 

Bu haftaki milli küme 
maclan 

' Alsancak - Beşikfaş ve Gala-
tasarayla oynuyor 

İzınirin Alsancak takımı milli kü-
me maçlarını yapmak üzere şehrimi-

• ze gelmiştir. Alsancak yarın ~ik -
tatla , Pazar günü de Galata.sarayla 
~tır. Her iki maç ta Tak-
5İm stadmdadır. 

İz.mir takımının alacağı neticeler 
bakında fazla tahmin yapmağa lüzum 
yoktur. Çünkü Beşiktaş takımı İz.mi
re yaptığı seyahatte gerek Alsancağı 

ve gerekse Üçoku yenmişti. İzmirli
ler geçen hafta Galatnsaı:ayı ınağlfıp 

etmelerine rağmen burada iyi netice 
alacakları tahmin edilemez. Çünkü İz
mir butbolu bugün bir kaç sene ev
veline nazaran hayli :zayıflamıştır. 

Hendbol müahekası 
Dün Taksim stadında öğledcnsonra 

Kuleli ile Yiyadc Sübay Atı§ mek -
tepleri arasında iki devrelik bir 
Hendbol müsabakı yapılmqtır. Aske
ri mektepleri arasında İstanbul şam
piyonu olan Kuleli takımı ağabeyle
rini da '1 - 12 yenerek ortaya konan 
kupayı bu Rfr de kazanmışlardır. 

FEDE&E OLMIYAN KLUPLERİN 

1 

MAÇLARI 

Pazar IJÜDÜ federe olmıyan klüp • 
!erin kupa maçlarına Taksim stadın
da denm edilecektir. Şişli ile Kurlu-
luş w Arnavutkö)·le Galata Gençler 

ksplapcaklardır. 

Atatürk kupası 
Her tarafta seçme miisaba

kalan başladı 

Edime, (Husus!) - Haziranda baş.
}ıyacak olan ATATÜRK güreşleri için 
tescil olunmuş takımlar her werden 
istenmektedir. Trakyaınız bu büyük 
ve sevinli harekete iyi bir ekiple işti
rak edecektir. Hazirbklma dnam e -
dilmekte ve eksı"kler tamamlanmak -

tadır. 

Hibet~ ............. 

artist R hiç e"knmıyen erkek artist Deanna Durbin'dir. dırmıştır. 
dan d ona]d Colman'du. Kadınlar - § Evlendikten sonra bal ayı seya- r Bundan başka Kasımpaşa, Kadıköy • 

§ E: G,~eta Gar~o.. hati sırasında en ~Jr yol kateden ar- Kuıltopralr Halkevleri sporcuları -
comert artıst Jean Crawford' tist Ann Sothern'dir. nın yaptıkları muhtelitle Fenerbah-

Beyoğlu cihetinde· İstiklal cadde
linde (Galatasaray), Tünelbaşmda 

(Maııkoviç), Galata Okçumusa c• 
desinde (Yeniyol), Fıntlıklı tramvaı 
addeslnde (Mustafa N1ti1), Taksia 
Cumhuriyet caddesirıcte (Kürkçiyan) 
Ka.lyoocukullukta (Zaüropulos), ~ 
ruzağa (Ertuğrul), Şişli, Halfısldır 
Gazf cadd-jndr (Asım), Kuim,,... 
da (Vasıf), Hasköyde (Barbut), Be -
şiktaşta (Nail Halit}, Büyükdercde 
(Asaf}. 

R.d,o ve plikta .a;_ı...~~ • • • d ___.,.,n ea 
kenıal G&rau 

Bugünkü hihntte 

1 2 3 4 s 6 1 8 9 10 

' 1 ' 

çc arasında bir futbol maçı yapılmış 
İve Fenerliler 4 - l kazanmışlardıı·. 

HALKEVLERiNDE 

1

19 Mayıs dolayısile bütün Hal.k~
lerindc de büyük merasim yapılmış
tır. Fatih HnUı:evi tarafından saat 
2,5 da Karagümrük sahasmda tertip 
edilen şenlilr\er çok güzel olmuştur. 

1 Saat dörtle de Şehremini HaUıe -
' vinde jimnastik gösterileri yapılmış
br. Kadıköy Halkevi mensuplan öğ_ 
leden sonra Kawköy stadında Şişli 
Halkevi mensupları da Harbiyedeki 
Sipahi Ocağı meydanında. spor şen
lilderi yapmışlardır. Dün gece bütün 
resmi devair elektriklerle dcınaruıu~ 
lır. 

~ 

İltanbul cihetinde: Eminönünde 
(Hüseyin Hüsnü), Alemdarda (Ab • 
dülkadi.r.), Kumkapıdr. (Cemfl), Fa -
tihde (Halil İbrahim), Aksarayda 
(Sarim), Şehremininde (Nazım Sa
dık), Küçükpazarda lBensason), E -
yüp Sultanda (Hikmet Atlamaz). 

tl•iiıılar, Kadıköy ve Adalarda: 
Üsküdarda (Selimiye), Kadıköyün -
de Modada (Moda), Pazaryolunda 
(Merkez), BüyüJı:ada (Şinasi Riza). 
Heybelide (BaJJr). 

~ 8rlnd 8'lllt Hukuk Hi

ı· '1iiıwlle9: 
Kadık~ Modada Fransız mek-

telJl c:iwaımda Şifa S. 18 sayıl! kGtk
~ meneıori _. Şe9kiJJe yalWMla e
tum ve Denizyolları Tan ......... 
ela )mamot bm-.a memuru a.. 
c1c 

MaftkemeBia 131/525 S. Doa,..a. 

Taksim ve Fenerde dünkü spor ejlaıceleriadea salmcler 

Arnavutköytinde Mumhane _.... 

ela 8 sayıda Mehmet Kasım Temizsoy 
tarafından aleyhinize açılan bir kıt'a 
senet mucıôince alacağı olan iki yüz 
altmış yedi liranın maatazminat vtt 

masarifi muhakeme tahsili talebile a
Ieyhnizde açıp yenı1ediği davadan do
layı namınıza gönderı1en davetiye 
ve dava arzuhali gösten1en mahal
lerde bulWlamadıiınızdan 'bahisle 

lar. 
Merker kumandanı General İhsan 

Ilgu ve Beşiktaş kaymakamı. ile be
raber bütün kız ve erkek talebeyi 
teftiş etti. 

Bu smıda taıebeler csağ ol:. diye 
mukabelede bulundular. Arbmndan 
stadın içinde bulunan Atatürk abi -
desine İstanbul mektepleri, Beşr"k -
t~ Halkevi, Beşikt~ partisi namına 
~lenHer kondu, bunu Tiştnşlal!m 
çaJdığı İstik1i1 marşıle Dlft"asime ~ 
çı"ldi ve talebe de hep bir ağızdan 
maqa ~ak etti. 
Bmıdan 110nra Beşikbş -.,maka-

mı 11 ID8JJl111 nmıavm Aiaiüıki:in tebligat icrası kabil olmadığından bft
Samsuna ayak llasbkian gihlıii çak talep 20 gün müddetle hakkıııuda i
g\Del. bir lisanla ulattJ,. Dmıu San'at ıaoen teblipt icrasına karar verı1mit 
okulunGan bir talebenin ıııD1m ta - olduğundan muhakemenize Dakıl"mak 
kip etti. Bundam sonı:a: biltün talebe- için tayin edilen ll/ 6 938 P:ıurtesi 
ler hep birden gej,id ~esmi yaptılar. günü saat 10 da K~öy 

Bundan sonra kızlar, Kandilli lıse- Sulh Birinci Hukuk Mahkernesınde 
sinden muartim ffletin kum:md'asın- bizzat veya tarıUınızdan ınusaddak 
da muhtciıf idman hareketleri yap - vekaletnaır.e ile bir vekil göndermek 
tılar. En son hareketi edrelr talebe sureti!~ hazır bulunmaclığuıız. tak -

yaptı. Eirhltkır J[abataı.t liwsi :nmal- dlrde bakkmı:ada gıy~ben 'LJ"~ 
limlenııdm ff.aımtinin ~iıı..Qe l meye devam olunacagını teu ı .. m 

...__--:L.-~-~ t mma kaim cıhııak üzere ilin olunm. 
yaptıkları . idmlH'f. ~~~eD ( 7836) 
soma şetılıkllı!re- mna,C veridi 

• 
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Bütün dünyanın en nefis yağı 

Ayvalığın en leziz ve en 
Türkiyede 
sıhhi yağı 

Ayvalıkta çıkar. 

da şüphesiz 

- - - _, ~---_, __________ _...., 
Erkçk kafasındaki Her nevi yünlü, ipekli ve pamukl 

"°Z ~': JDV 

ıdeaı kadın manifatura satış evi 

Dişlerini sabah, öğle 
ve akşam her 

yemekten sonra 

İle fırçalıyan kadındır. 
Dişleri en fazla beyazlatan, 

mikroplara karşı en müessir, 

terkip itibarile en mükemmel 

diş macunu ---Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 
Ankara Caddesinde: Hergün 

öğleden sonra 

rr~~~~====== 

1 iki kapılı 
~ iRFANiYE 

Pazarı 1 
H P. ALİCİ ~ 
l!.:~~~~~~~~~JJ 

Merkezi: Mahmutpaşa No. 152-154-1~ 
Şubesi: Kürkcü han No. 35 

1 

Telefon: 22554 
Son günlerde gümrükten külli miktarda alınış olduğıl 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu ıııil' 
esseseden tedarik edebilirsiniz. Bir daha ele geçJlle" 

sine imkan ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifadf 

ediniz. , ________ , ________________ ~ 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretiyle milstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa kara
ciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide, inkıbazda, tereya&' yerine yemeklerde, salatalarda, 
tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN YACI kullanınız. 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müthi§ bir ~ 
me makinesidir. Günde beş yüz litre kan stizer. 1 ol' 
ğimiz şeylerin !aydalılarını uzviyetimize, muzUl' ti 
larıru idrar yolile harice atar. Bu harikalar niitil;., 

makinenin çalışma kuvvetini artırmak sıhha , 

temiz ve arızasız ştokilde yaşatmak demektir. 

kudreti yalnız 

HELMOBLÖ 1-4 şişe 40, 1-2 şişe 50, 1 litre şişe 80, 2 litre şişe 160 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70, 3 kilo 190, 5 kilo 300, 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka HASAN markasına dikkat. Haoan depoau. 

DENİZBANK 
fstanbul Şubesi Direktörlüğünden : 1 3 

Kirli kan 
4 

kaşeleri temin eder. ( H E L M O B L Ö ) ti 
reklerin faaliyetini artırır. Böbreklerden idrar ~ 
basına kadar olan yollardaki hastalıkların mikr0~ 
nı kökünden temizler. Bilhassa kadın ve erkel< ·dİ 
yeıü belsoğukluğu, mesane iltihabı, orşit, sistil<ı~ 
zorlukları. bel ağrısı, sık sık im:ar bozmak ve ~ 

ken yanmak hallerini defeder. idrarı çoğaltır. ~ 

dün içerisini güzelce yıkayıp temizler. ,ıtİ 

1 - Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir işterine aid eksiltme Vekaletimizin resmi müsaadesini haiz bul 

23 Mayıs 1938 pazartesi günü aaat 16 ya uzatılmı,tır. 

2 - Eksiltme Materyel Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşifler Binalar ve inşaat ıubeainden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye iştirak edeceklerin yazılı gün ve aaatte Komis-

Her banyodan ıonra aaçınız 

2 

Temiz kan 
.~' Çık anlan 

idrar 

( ." E L M O B L Ö ) her. eczanede buluıı:;. 
DIKKAT : H E L M O B L Ö , idranınızı te 

yerek mavileştirir, 

TÜRKİYE KIZIL4 Y CEMiYETir~DEN : 

Bu şekle girerse A d I A . _ . . na o u nonım 

BRiYANTiN PERTEV Türk Sigorta Şirketinden: deiumumiliğinden: 

Davet 
Türkiye Cümhuriyeti İstanbul Müd-

onları düzeltmeyi temin eder. Şirketimi,in 30 Mart 1938 tarihin- İstanbula geldiği anlaşılan Eskişe-
Üsküdar Hukuk llikiml.iğinden: de fevkalade olarak toplanan hisse - hir Sorgu hllkimi. M~~et Ali .. Okha-
Avukat İhsan Yener tarafından darlar umumi hey'etince dahili ni - nın acele memurıyetımıze muracaat 

Üsküdarda İcadiye Hacı Artin sokak zamnamemizin altıncı maddesi bük _lnın acele memuriyetimize müracaati. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer , 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaıll 
kar{ıaında No. 133 Telefon. 435' 

ÇADIR BEZi MUBAYAASI 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup İstan

bul Satış Deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz: 

No. ı de sakine Yefgine aleyhine açı- müne tevfikan sermayenin ikinci rub- postahane karşısında Büyük Kına- o H f c ı 
lan ücreti vekaletten mütevellit ala- unun hissedarlardan tahsiline karar:cıyan hanındaki şirketimizin muame- r, a iZ ema 
cak davası üzerine müddeialeyhin i- verilmiştir. lııt merkezine ödemeleri, aksi takdir- (LOKMAN HEKiM) 

l00,000 Metre ÇADIR BEZİ kametgAhının meçhuliyeti hasebile İttihaz olunan bu karara. tevfikan de ödemeyenlerin sahip bulundukları Dahiliye Mütehassısı el 
davetiyenin ilanen tebliğine karar ve- sayın hıssedarlarımızın sahip bulun- hisse senetlerinin , şirketimiz dahili Pazardan başka günlerde öğle01,. Satın alınacağından alakadarların 30/5/938 Pazartesi günü saat 15 e ka- rilmi§ ve tahkikat 5/7/938 salı günU dukları beher hisse senedi için öden- nizamnamesinin 10 uncu maddesi hü- d t " 

d D D kt" !" - .. .. ti ı sonra saat (2.5 tan 6 ya) ka a .r 
ar epo ıre or ugune muracaa arı. saat 10 a bırakılmış olmakla yevm ve merniş sermaye den ikinci rub'unun kümleri dahilinde Borsada sattırıl - tanbul Divanyolunda (104 ııW'~ 

••••••••••••••••••••••••••••••• lsaati mezkilrda mahkemeye gelmesi mukabili olan beş lirayı işbu illl.n ta- mak suretile mezkur ikinci rubu ser- ralı hususi kabinesinde hastala':ıı 
==============================/hakkında yazılan davetiye varakası rihinden itibaren 30 Haziran 1938 ta- mayenin istifa ve satış bedeli noksan kabul eder. Salı, cumartesi gonl 4 

Sahipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu !hami Safa mahkeme divanhanesine asıldığı gibi rihine kadar Ankara'da Türkiye İş olduğu takdirde aradaki farkın hisse sabah c9.5 - 12• hakiki fıkar~f,. 
Neşriyat mUdUrU: lıhami Safa keyfiyet ayrıca gazete, ile de ilan o- ve Ziraat Bankaları merkez müdür - senedi sahiplerinden ayrıca talep o- mahsustur. Muayenehane \'e ev t. 

Basıldığıyer: Matbaai Ebuzziya lunur. (7848) !ilklerine veyahut İstanbul'da Yeni- lunacağı ilan olunur. fon: 22398 - 21044. 

----!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!'!!~~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!~~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~ 
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karanlık değildi. Fare olsa seçecek- rob, Kapiten ve madam Şerizi orada - Henüz kat'i bir şey yapamadım. 
tim.. buldu. Küçücük bebekleri gidip yat- Gazetelere bakarsanız işte, benden zi

- Anlattığın şey pek entere-JSan .. mamak için çocuk sesile yalvarıyor yade ilerlemiş gibiler. Mütemadiyen 
Tahmin ettiğinden daha enteressan .. annesinin eteklerinde dolaşıyordu . matmazel Suvörene hücum ediyor -

Teşekkür ederim. Çocuklara bayılan Rozes bu hale lar. 
- Bir şey değil efendim ama hazan dayanamadı. Annesinden, çocuğunun Mösyü Terrob ve kızı ikisi birden 

insan öyle fena oluyor ki.. salonda biraz daha kalması için izin protesto makamıııJa el ka'-!ll':u-ak: 

Size derhal haber vereceğim, Buna 1 Ondan sonra sesini alçaltarak sö • İhtiyar hizmetçi akşam yemeğini ha- aldı. Lisedeyken yaptığı hokkabn - - Bu yaptıkları manasız ve yer-
ernin olabilirsiniz. zil bırakmadı: zırlarken Rozes Terroba telefon etti. lıkları hatırlıyarak mini mini Toki • sizdir; bu zavallı kızdan ne istiyor -

bolduğunu iddia ediyorlar. Bu bUS~ 
ta bir kaç sual sormama müsaade 
yurur musunuz profesör? 

- Rica ederim buyurun! f 

Hekeyin cesedini buldukları '., 
man matamzel yazıhaneye girdi ı,Jı 
<l '? 
ı. er 

- Hayır, zannediyorum ki bold · 

di.- O anda kapı dibinde görınedi'1' 
:. - Biraz evvel birdenbire yine bu - Mösyö profesör bu akşam dokuza nin elinden bebeğini kaptı ve hop di- !ar? Diye Alis Şerizi bağırdı. Bütün 

f · di k d beb k bolm nize emin misiniz? 
Kristo Rozes evıne gir 'ği zaman koku duyuldu. Pis kadınla lağım ko _ doğru sizinle konuşabilir miyim? yere onu çevir i; ek ay uş- kabahati Hekeyi tehdit etmekten iba-

güneş henüz batmak üzereydi. Ara - kusu., Mideme dokundu. Sade bu ol- - Hay hay kızınun evine tu. Nihayet babasırun kasketinin i - ret .. Tehditle ölüm arasında hiç bir - Kat'iyyen eminim. ;f 
!ık odaya girince her vakit pardesüsü- sa .. Hizmetçi kadın gitmişti. Oturdum; gelirsiniz. 'Adresi: çinden çıktı. Yine tekrar bir örtü al- münasebet yok? Profesörün sesi hakikati söyled' 

nü almağa gelen Sofiyi ortada göre- çoraplarınızı örüyordum. Birdenbire Spontini sokak No. 127 tında kayboldu. Sonra at gibi otur - - Gazetelerin bir kısmı öyle şid - ni anlatır bir tondaydı. ııııJı". 
medi . Bu gayrıtabil bir haldi. Acaba bir ses duydum. Sanki merdivenler- _ Memnuniyetle şimdilik allahıs- muş beyaz bir kuzunun üstünde bu- detle hücum ediyorlar ki başka mem- - Ona kalırsa sizin küçük '! r 
hastalanmış mıydı? den biri a~ır a"'· bir yük indiriyor lundu Daha sonra bebek şamdan neden dışarı iterek kendisine bal<I'·,-' 

Onu Yu"zu" sapsarı, go"zlerı' evı·nden . . . 6
. . 

6
u • • marladık.. · • • lekette olsa mutlaka mahkilm olur - t p,. 

b d G tt b k ki ki · k'lle · · ald · e b' aralık ta nızı söylüyor, Bu hususta şahad• 1 
,, gı ıy ı ı ım a tım msecı er B . t R k d H şışe şe ı rını ı, v ır 1 d' 1 .. .. .. ld M t 

fırlamış bir halde mutfağın bir köşe- · . ' . '. u ış en sonra ozes ar a aşı an- · ar; ıye pro tsor sozu a ı. a ma • müracaat edecek. Ona baktığınıt -• 
sinde buldu yok. Halbukı patırclıyı ıyıce duydum. ri Galinoya şu teli çekti: tek başına masanın üstünde dansettı. zelin aleyhinde ellerine doladıkları man yere düşen gözlüğünüzü alı1'"' 

E S f: ld ? y· b.'b ki Bir şey su"ru"kleniyordu sanki Ye G N" 'd k' . . .. Toki sevincinden onu yatırmağa _ , o ı ne o u. ıne o re e- . .. - c ece yarısı oyyı e ı evımın o - .. .. d d ]' d k 1 k 
rin mi ağrıyor? mek odasındaki tahtalar bile gıcırdı - nünde bulun! Çok garip şeyler göre- gotubreln k al! ıs~lnın ."h.ınb en Mu~tu .~r.a 

. tom u o arı e sı ır az osyonun 
- Hayır iyiyim efendim. yordu. Ses bana doğru geliyor gibi ol- ceksın!• 
- Peki bu surat ne? - i . Şerizilerin salonu modern İngı'liz boynuna sarıldı. Sarmaş dolaş olduk-

şey, kızın tehditlerile cinayet gecesi üzereymişsiniz. rtil' 
benim evimde bulunması keyfiyeti - - Ha evet. gözlüğümü diiŞ~ı1'~ 
dir. Halk ta az budala değil. Hemen yerden aldığımı hatırlıyorum .,.~ 

matmazeli orada görmüş oldu!!~ 
- Bu şerait altında ne kadar 

olmak mümkünse iyiyim. 

du. Mutfaga kaçtım. şte o vakıtten- - · · b · d la k l ı iyi . tarzında döşenmişti. Stylesiz fakat tan sonra yatmaga gıttı. ir netıceye var ı r; ati matmaze 
berı buradayım. . . ç · k d k k K t ] d b ks d 

. . . . derın koltuklarile oldukça samimi ve ocugu apı an çı ar çı maz, a- Suvörendir. ç erin en iri çı a a 
Rozes hır ıki dakika düşündü: rahat bir salondu. İnsana mesut bir piten kendisinin ve ailesinin ismını bu cinayeti zavallı kızın nasıl yaptı -- Hangi şeraitten bahsediyorsun 

Sofi .. Sana ne oluyor? - Gürültüyü duyuyor fakat hiç yuva hissini veriyordu. Sanki hayatın gazetelerde artık görmeyi istemediği- ğıru bir keşfetse .. 

~ Evvell müsaade edin de kapıyı bir şey görmüyordun? sıkıntıları bu küçücilk yerden içeri ni bildiren bir heyecanla: - Bazı gazeteler kızcağızın o gece 
suvarenizde bir aralık ortadan kay-kapayayım. - Evet, görmilyordum, O kadar ayak atmamı§tı. Roza, Mösyö Ter - - E. ne haber? Diye sordu, 

hatırlamıyorum. 

- O anda ,zaten, siz 
ve şaşkındıruz! 

--ı~#' de mu"'"· 

Mösyö Şerizi gülerek: 

(Devamı 11af) 
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